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ABSTRAK 

„Ubaidhilah, Muhamad Yusuf. 2016. Komparasi Penggunaan Media Audio Visual 

dan Media Cetak Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI 

Kelas XI IPA SMA 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.  Pembimbing Dr. Mambaul 

Ngadhimah, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Minat belajar, media audio visual, media cetak. 

 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat belajar yang baru.  Minat belajar siswa yang 

rendah salah satunya disebabkan karena media pembelajaran yang kurang efektif, 

selain itu peran guru sebagai komunikator kurang maksimal. Oleh karena itu 

pemanfaatan media audio visual dan cetak sangat penting diterapkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga peneliti ingin membandingkan keduanya. 

Dari penerapan kedua media tersebut pada mata pelajaran PAI di kelas XI 

IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016, penulis menggunakan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana minat belajar siswa yang diajar 

menggunakan media audio visual di kelas XI IPA 1?, (2) Bagaimana minat belajar 

siswa yang diajar menggunakan media cetak di kelas XI IPA 2?, (3) Apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa yang menggunakan media audio 

visual kelas XI IPA 1 dan antara minat belajar siswa yang menggunakan media cetak 

kelas XI IPA 2? 

Penulis menggunakan  pendekatan kuantitatif, yaitu Jenis penelitiannya pre-

experimental designs (nondesigns), teknik pengumpulan data menggunakan angket 

(kuisioner), sedangkan analisis data menggunakan rumus tes “t” karena datanya 
berdistribusi normal dan bersifat homogen. 

Disimpulkan bahwa Persentase minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

dikelas XI IPA 1 dan IPA 2 SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016: 

(a) Menggunakan media audio visual kategori tinggi 28,57%, kategori sedang 

47,62%, dan kategori rendah 23,81%. (b) Menggunakan media cetak kategori tinggi 

28,571%, kategori sedang 57,143%, dan kategori kurang 14,286%. (c) Tidak ada 

perbedaan yang signifikan minat belajar siswa antara yang menggunakan media audio 

visual dengan yang menggunakan media cetak. Maka dibuktikan dengan uji tes “t” 

pada taraf signifikansi 5%, diperoleh   <  dimana = sebesar 0,696, sedangkan  

pada taraf signifikansi 5% =2,02. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan 

yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal 

lainya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas anak 

didik memiliki minat terhadap suatu subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.
1
 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar atau 

kegiatan. Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang 

tinggi terhadap suatu hal, maka akan terus berusaha untuk melakukan, sehingga 

apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.
2
 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, 

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Dalam 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 191. 

2
Muhammad Faturrahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 125. 
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konteks itulah diyakini bahwa minat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak 

didik.
3
 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar.
4
 Sedangkan belajar adalah kegiatan yang memerlukan konsentrasi yang 

tinggi. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan peserta didik 

untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, peserta 

didik akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar 

yang peserta didik lakukan. 

Optimalisasi proses pembelajaran menunjukkan bahwa keterlaksanaan 

serangkaian kegiatan pembelajaran (instructional activities) yang sengaja 

direkayasa oleh pendidik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam 

memfasilitasi peserta didik sampai dapat meraih hasil belajar sesuai harapan.
5
 

Belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
6
 

Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri 

dalam beberapa gejala, seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan 

                                                           
3
 Djamarah, Psikologi Belajar, 157. 

4
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajarn: Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 75. 
5
 Maritinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Referensi, 2013), 264. 

6
 Djamarah, Psikologi Belajar, 13. 
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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.
7
 

Dari hasil pengamatan 12 April 2016 di kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo ditemukan 70% dari dua kelas yang totalnya berjumlah 42 siswa/siswi 

ramai ketika mengikuti pembelajaran PAI dan ditanya tentang mata pelajaran 

mayoritas dari mereka tidak bisa memberi jawaban yang benar, dari analisis 

masalah tersebut yaitu rendahnya minat belajar siswa/siswi terhadap kegiatan 

pembelajaran PAI, Teori yang dieksplorkan tidak pernah berkembang dari waktu 

ke waktu walaupun cara penyampaiannya berbeda. Padahal faktor minat dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu semakin tinggi minat belajar 

diharapkan semakin tinggi pula kualitas hasil belajar siswa.
8
 

Media diartikan sebagai pengantar atau perantara, diartikan pula sebagai 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam dunia pendidikan dan 

pembelajaran, media diartikan sebagai alat dan bahan yang membawa informasi 

atau bahan pelajaran yang bertujuan mempermudah mencapai tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran diklasifikasikan kedalam alat-alat grafis, 

fotografis atau elektronis.
9
 

                                                           
7
 Muhammad Faturrahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 125, 174. 

8
 Hasil pengamatan pra-lapangan di SMAN 1 Jenangan Ponorogo pada hari selasa, 12 April 

2016, pukul 08.15 WIB 
9
 Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, 319-320. 



48 

 

 

Media merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk mempermudah 

menyampaikan materi pembelajaran. Siswa yang kesulitan untuk memahami 

sebuah materi dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu bisa berupa 

motivasi. Motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar.
10

 Alat bantu tersebut pada 

pembahasan ini berupa media audio visual dan media cetak. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, video camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk untuk belajar. Di lain pihak, National Education 

Association memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audio-visual dan peralatannya; dengan demikian, media dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca.
11

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 12 April 2016 di SMAN 1 

Jenangan Ponorogo, pada saat pembelajaran PAI di kelas guru menggunakan 

metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga banyak 

                                                           
10

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 60. 
11

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2013), 4. 
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siswa yang kurang berminat saat proses pembelajaran, kesulitan dan tidak 

memperhatikan saat proses pembelajaran.
12

  

Dari hasil pengamatan tanggal 12 April 2016 di kelas XI IPA SMAN 1 

Jenangan Ponorogo ditemukan beberapa siswa kesulitan mengerjakan tugas yang 

diberikan dan juga rendahnya minat belajar siswa ditemukan sekitar 70% siswa 

tidak memperhatikan saat kegiatan pembelajaran PAI, Minat belajar siswa yang 

rendah salah satunya disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang efektif 

untuk pembelajaran PAI, kemampuan sebagian siswa yang rendah, siswa 

mengalami kesulitan belajar, siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

dan peran guru yang kurang sebagai komunikator bagi peserta didik.
13

 

Dari hasil wawancara di SMAN 1 Jenangan Ponorogo dengan guru PAI 

kelas XI Ibu Nike, bahwa masih ada siswa yang kurang memperhatikan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, karena pemilihan media pembelajaran yang 

kurang tepat dan kurang menarik khususnya pada mata pelajaran PAI. Guru harus 

pandai memilih media yang sesuai agar siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran 

tersebut.
14

 

Dewasa ini, kita sering menjumpai penggunaan media pembelajaran di 

sekolah seperti LCD proyektor, media tiruan seperti globe, ataupun media lainya. 

                                                           
12

 Hasil observasi pra-lapangan di SMAN 1 Jenangan Ponorogo pada hari selasa, 12 April 

2016, pukul 09.15 WIB (lihat lampiran 1). 
13

 Hasil pengamatan pra-lapangan di SMAN 1 Jenangan Ponorogo pada hari selasa, 12 April 

2016, pukul 10.00 WIB 
14

 Hasil wawancara dengan ibu Nike (Guru mata pelajaran PAI SMAN 1 Jenangan Ponorogo) 

pada hari selasa, 12 April 2016, pukul 10.00 WIB di SMAN 1 Jenangan Ponorogo (lihat lampiran 2). 
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Media cetak seperti buku, diktat, atau yang lainya hanya digunakan sebagai 

pelengkap saja dan lebih memprioritaskan penggunaan media audio viual seperti 

LCD Proyektor, slide, video. Dalam hal ini Penulis ingin mengetahui lebih tinggi 

mana minat belajar siswa antara kelas XI IPA 1 yang menggunakan media audio 

visual dan kelas XI IPA 2 yang menggunakan media cetak. Oleh karena itu 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul ”Komparasi Penggunaan Media 

Audio Visual dan Media Cetak terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

PAI Kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016” 

 

B. Batasan Masalah 

Variabel yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam penelitian ini 

mempunyai jangkauan pembahasan yang luas. Namun, karena keterbatasan 

waktu, tenaga, dana, dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka masalah yang 

akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa antara yang 

menggunakan media audio visual dan yang menggunakan media cetak pada mata 

pelajaran PAI kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang diajar 

menggunakan media audio visual kelas XI IPA 1 di SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/20176? 

2. Bagaimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang diajar 

menggunakan media cetak kelas XI IPA 2 di SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI antara yang menggunakan media audio visual dan yang 

menggunakan media cetak kelas XI IPA di SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang 

diajar menggunakan media audio visual kelas XI IPA 1 di SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 
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2. Untuk mengetahui  minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang 

diajar menggunakan media cetak kelas XI IPA 2 di SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

antara yang menggunakan   media audio visual dan yang menggunakan media 

cetak kelas XI IPA di SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis dapat menguji teori tentang penggunaan media 

pembelajaran yang tepat terhadap minat belajar siswa. 

2. Secara Praktis. 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memilih media pembelajaran yang tepat dalam 

mengajar. 

b. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis 

tentang penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

menelaah isi kandungan yang ada dalam laporan penelitian. Penelitian ini terdiri 

dari lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang 

masalah yang mendeskripsikan kegelisahan peneliti terhadap minat belajar siswa 

yang kurang akan proses kegiatan belajar mengajar PAI, latar belakang ini juga 

menjelaskan tentang alasan peneliti masalah ini layak dan penting untuk diteliti 

dan ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah untuk membatasi 

penelitian ini agar tidak melebar kekajian-kajian yang lain. Selanjutnya, rumusan 

masalah yang berguna untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian 

yang akan diteliti. Berikutnya dipaparkan tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, fungsinya untuk memastikan bahwa peneliti akan menghasilkan 

temuan baik secara teoritis maupun praktis, dan yang terakhir sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori, landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini memuat tentang pengertian minat belajar, ciri minat belajar, faktor-

faktor yang memengaruhi minat belajar, pengertian media pembelajaran, macam-

macam media pembelajaran, media audio visual, dan media cetak, dan juga hal-

hal yang terkait dengan penelitian tersebut. Berikutnya adalah telaah hasil 

penelitian terdahulu yang berguna untuk membandingkan penelitian ini dengan 
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penelitian terdahulu yang sejenis. Selanjutnya, kerangka berpikir yang berfungsi 

sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang 

membuahkan hipotesis, dan pengajuan hipotesis itu merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian, Pada bab ini dijelaskan tentang  

rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil Penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data pengajuan 

hipotesis, serta pembahasan atau interpretasi atas angka statistik. 

Bab kelima, berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini 

berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat Belajar 

Menurut Surya Subrata, minat yaitu memahami keinginan dan 

kecenderungan yang betul-betul dapat terjangkau.
15

Menurut Slameto, 

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan.
16

 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi atau 

memiliki sesuatu. Disamping itu, minat merupakan bagian dari ranah 

afeksi, mulai dari kesadaran sampai pada pilihan nilai. Gerungan 

sebagaimana dikutip oleh Djaali menyebutkan minat merupakan 

pengerahan perasaan  dan menafsirkan untuk sesuatu hal. Minat tidak 

timbul sendirian, ada unsur kebutuhan, misalnya minat belajar dan 

lainnya.
17

 

                                                           
15

 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rika Cipta, 2009), 272. 
16

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57. 
17

Djaali, Psikologi Pendidikan(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 122. 
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Menurut Saiful Bahri, minat adalah kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas.
18

 Seseorang 

yang berminat dengan suatu aktivitas akan mempertahankan aktivitas itu 

secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Minat adalah penerimaan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat dengan 

hubungan tersebut maka akan semakin besar pula minat pada sesuatu 

tersebut.
19

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan minat 

adalah keadaan emosi yang ditujukan kepada sesuatu, suatu kondisi 

kejiwaan seseorang untuk dapat menerima atau melakukan sesuatu objek 

atau kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
20

 

                                                           
18

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 132. 
19

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263. 
20

Djamarah, Psikologi Belajar, 13. 
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Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
21

 

Menurut Miarso belajar merupakan suatu proses pribadi yang tidak 

harus dan atau merupakan akibat kegiatan mengajar. Guru melakukan 

kegiatan mengajar tidak selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar pada 

peserta didik. Sebaliknya, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar 

tanpa harus ada guru yang mengajar. Namun, dalam kegiatan belajar 

peserta didik ini ada kegiatan membelajarkan, yaitu misalnya yang 

dilakukan oleh buku bahan belajar, atau pengembang paket belajar dan 

sebagainya.
22

 

Dari beberapa pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan 

oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. 

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, 

                                                           
21

Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 2. 
22

Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, 3. 
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ketertarikan seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar.
23

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang drai 

hati sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara 

lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia.
24

 

Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. Motivasi muncul 

karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan 

lancar kalau disertai dengan minat.  

Cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat 

terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 

dua, yaitu: 

1) Yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya: 

bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, dan 

kepribadian. 

2) Yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan, misalnya: 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
25
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Fathurrahman, Belajar dan Pembelajaran, 125 dan 174. 
24

M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 56. 
25

Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar , 263-264. 
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Lebih lanjut, Slameto menyatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu: 

1. Faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan 

dan kesiapan. 

2. Faktor Ekstern 

(a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

(b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

penilaian di atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar dan 

tugas rumah.
26

 

2. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara 

                                                           
26

Ani Setiani dan Donni Juni Priansa, Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran: 

Cerdas, Kreatif, dan Inovatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 62. 
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atau pengantar.
27

 Asnawir menyebutkan media yaitu segala bentuk yang 

dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi.
28

 

Menurut Gerlach dan Ely sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.
29

 

Selain itu, istilah pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari 

segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, 

program telivisi, gambar, audio, dan lain sebagainya.
30

 

Azhar Arsyad mengemukakan bahwa “Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

                                                           
27

Wina Sanjaya, Perencanaan dan desain Sistem Pembelajaran (Bandung: Prenada Media 

Group, 2009), 204. 
28

Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), 3. 
29

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2013), 3. 
30

Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 102. 
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kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

siswa”.31
 

Jadi dapat dimengerti bahwa yang dimaksud media pembelajaran 

adalah bentuk media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang 

berfungsi menyalurkan pesan-pesan atau informasi yang mengandung 

maksud-maksud pengajaran sehingga dapat merangsang minat, perhatian, 

pikiran dan perasaan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

b) Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Adapun beberapajenis media pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

1) Media Cetak 

Dengan membaca secara teratur kita/siswa dapat menyerap 

gagasan, teori, analisis atau penemuan orang lain. Dan lewat kegiatan 

pembaca pula orang dapat mengikuti setiap perkembangan baru yang 

terjadi. Selain meliputi bahan bacaan, media cetak menampilkan simbol-

simbol tertentu. Media cetak pada dasarnya hanya menampilkan simbol-

simbol tertentu yaitu huruf. Dari macam-macam media cetak tersebut di 

atas, penulis mengambil 3 (tiga) macam antara lain: 
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Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Strategi dan Desain Pengembangan 

SistemPembelajaran (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2013), 156. 



62 

 

 

(a) Buku 

Buku adalah merupakan sarana yang penting bagi 

berlangsungnya proses belajar-mengajar. Karena pada hakekatnya 

penggunaan media buku dalam proses belajar-mengajar adalah 

bertujuan untuk mempermudah siswa belajar. 

(b) Majalah 

Membaca majalah berarti mempelajari hasil karya tulis para 

ahli menurut bidangnya. Membaca majalah adalah merupakan suatu 

cara atau sesuatu sarana untuk memelihara tingkat pengetahuan 

sendiri serta untuk menambah pengetahuan baru. Majalah 

merupakan sarana untuk menggugah minat siswa terhadap suatu 

masalah pada masa lampau atau masa sekarang. Majalah ini 

memuat aneka peristiwa baik tentang pengembangan dibidang 

pendidikan, juga memuat tentang artikel-artikel penunjang bagi 

siswa dalam kegiatan belajar-mengajar disekolah. 

(c) Surat kabar atau koran 

Sedangkan surat kabar juga merupakan sarana penunjang mata 

pelajaran sejarah, karena surat kabar merupakan suatu cara untuk 

menambah pengetahuan baru bagi siswa.
32

 

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pengaruh 

media cetak berbentuk buku terhadap minat belajar siswa karena 
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Rohman dan Amri, Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran, 153-154. 
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buku adalah salah satu media pembelajaran yang sering digunakan 

siswa dalam belajar. 

2) Media Audio Visual 

Pada perkembangannya, media pembelajar audio-visual 

mempunyai fungsi dan manfaat, yakni (a) Membantu mempermudah 

belajar bagi siswa dan membantu mempermudah mengajar bagi guru, 

(b) Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi 

lebih konkret), (c) Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya 

pelajaran tidak membosankan), (d) Semua indra murid dapat diaktifkan. 

Kelemahan satu indra dapat diimbangi oleh kekuatan indra lainnya, (e) 

Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar, dan (f) Dapat 

membangkitkan dunia teori dengan realitanya.
33

 

Media audio visual ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis 

pertama, dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, 

dinamakan media audio visual murni, seperti film gerak (movie) 

bersuara, televisi dan video. Jenis kedua adalah media audio visual tidak 

murni yakni apa yang kita kenal dengan slide, opaque, OHP dan 

peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dari rekaman kaset yang 

dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu atau satu proses 

pembelajaran sebagaimana akan dibahas pada bab berikutnya. Tetapi 

demikian itu tidak mengubah hakikatnya sebagai peralata media visual. 
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Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 24-25. 
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Karena unsur gambar pada jenis kedua ini berupa gambar yang 

diproyeksikan, maka tayangan gambar tersebut tetap gambar diam (still 

pictures), tidak bergerak dan termasuk media visual.
34

 

Sementaraitu, OemarHamalik (1986), Djamarah (2002) 

danSadiman, dkk (1986), mengelompokkan media 

iniberdasarkanjenisnyakedalambeberapajenis, yaitu: 

1) Media auditif, yaitu media yang 

hanyamengandalkankemampuansuarasaja, seperti tape recorder. 

2) Media visual,yaitu media yang 

hanyamengandalkanindrapenglihatandalamwujud visual. 

3) Media audio visual,yaitu media yang 

mempunyaiunsursuaradanunsurgambar. Jenis media 

inidibagikedalamduajenis, yaitu: 

(a)  Audio visual diam, yang menampilkansuaradan visual diam, sperti 

film sound slide. 

(b) Audio visual gerak, yaitu media yang 

dapatmenampilkanunsursuaradangambar yang bergerak, seperti 

film, video cassetedan VCD.
35
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Yudhi Munadi, Media Pembelajaran (Jakarta: Referensi, 2013), 113-114. 
35Umar, “Media Pendidikan: PerandanFungsinyadalamPembelajaran”, JurnalTarbawiyahvol 

10, 2, 2013. 
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3. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

c) PengertianPendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama 

Islamadalahupayasadardanterencanadalammenyiapkanpesertadidikuntuk

mengenal, memahami, menghayati, hinggamengimani,ajaran agama 

Islam,dibarengidengantuntunanuntukmenghormatipenganut agama lain 

dalamhubunganyadengankerukunanantarumatberagamahinggaterwujudke

satuandanpersatuanbangsa. 

MenurutZakiyahDaradjatpendidikan agama Islam 

adalahsuatuusahauntukmembinadanmengasuhpesertadidik agar 

senantiasadapatmemahamiajaran Islam 

secaramenyeluruh.Lalumenghayatitujuan,yangpadaakhirnyadapatmenga

malkansertamenjadikan Islam sebagaipandanganhidup.
36

 

d) Tujuan Mata Pelajaran PAI 

Tujuanpendidikanagama di Indonesia 

adalahuntukmemperkuatimandanketaqwaanterhadapTuhan yang 

MahaEsasesuaidengan agama yang dianutolehpesertadidik yang 

bersangkutandenganmempertimbangkantuntutanuntukmenghormati 

agama lain 
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Abdul Majid dan Dian Andayaini, Pendidikan Agama Islam BerbasisKompetensi (Bandung: 

PT.RemajaRosdakarya, 2006), 130. 
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dalamhubungankerukunanantarumatberagamadalammasyarakatuntukme

wujudkanpersatuannasional. 

Dengandemikian, pengajaranpendidikan Agama Islam 

tidakhanyamemilikitujuanekslusif, tetapi juga tujuaninklusif. 

Secaraekslusif ia diharapkandapatmeningkatkandimensi-

dimensikeberagamaan Islam yang 

dibawapesertadidikdarilingkungankeluarganya. Secarainklusif, 

iadiharapkanmampumengantarkanmerekamenjadiindividu yang 

memilikisikaptoleransiberagama yang 

tinggidalamrangkamembinakehidupanberbangsa.
37

 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil penilitian terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu disusun oleh: 

Pertama, Ika Lutfiana, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2005  yang berjudul 

“Komparasi Minat Belajar Siswa Terhadap Media Buku Braille dan Media Kaset 

di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) Tunanetra Aisyiyah 

Ponorogo.”, data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan teknik kai kuadrat, menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara minat belajar siswa terhadap media buku-buku Braille dengan 
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Erwin YudiPrahara, MateriPendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 

13-14. 
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minat belajar siswa terhadap media kaset 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. 

Kedua, Bima Satria, skripsi UNS Solo tahun 2009 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran VCD Dan Media Cetak Terhadap 

Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari Motivasi Belajar Pada Siswa SMP Kelas 

VIII (Penelitian Pada Siswa SMP Negeri 1 Di Kabupaten Banjarnegara) Tahun 

Pelajaran 2008/2009.” menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara 

penggunaan media VCD dan media cetak terhadap prestasi belajar biologi siswa 

SMP Negeri 1 kelas VIII di kabupaten Banjarnegara. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan uji F yang diperoleh Fhitung =34,438 dan Ftabel = 4.091 dengan tingkat 

probabilitas sebesar 5% dan derajat kebebasan dk = 1. Sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya terdapat perbedaan pengaruh yang berarti terhadap 

penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan media cetak dan media 

VCD terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 di 

kabupaten Banjarnegara. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh antara penggunaan media VCD dan Media cetak terhadap 

prestasi belajar biologi siswa SMP Negeri 1 kelas VIII di kabupaten 

Banjarnegara, diterima. 

Ketiga, Rista Dewi Carlina, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2013 yang 

berjudul “Komparasi Minat Belajar Siswa Antara yang Menggunakan Alat Peraga 
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Torso dan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV Ma’arif 

Patihan Wetan Tahun Pelajaran 2012/2013.” Menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan minat belajar siswa antara yang menggunakan alat 

Peraga Torso dan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV Ma’arif 

Patihan Wetan Tahun Pelajaran 2012/2013. Dibuktikan bahwa to lebih besar dari 

tt dimana to 5,252 dan tt sebesar 2,07. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan telaah pustaka 

diatas. Adapun persamaanya adalah: 

1. Persamaan dengan telaah pustaka pertama adalah sama-sama meneliti tentang 

minat belajar dengan membandingkan media pembelajaran yang digunakan. 

2. Persamaan dengan telaah pustaka kedua adalah Sama-sama meneliti tentang 

media pembelajaran audio visual. 

3. Persamaan dengan telaah pustaka ketiga adalah sama-sama meneliti tentang 

minat belajar. 

Sedangkan perbedaanya adalah: 

1. Telaah pustaka petama membandingkan media buku braille dengan media 

kaset, sedangkan penulis membandingkan media cetak dan visual. 

2. Yang menjadi variable dependen dari telaah pustaka kedua adalah prestasi 

belajar, sedangkan yang menjadi variable dependen dari penelitian ini adalah 

minat belajar. 

3. Media yang digunakan pada telaah pustaka ketiga adalah media alat peraga 

dan audio visual sedangkan penulis lebih fokus pada media cetak dan visual. 
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C. Kerangka Berfikir  

Berangkat dari landasan teori diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika pembelajaran PAI menggunakan media audio visual maka minat belajar 

siswa tinggi dan jika pembelajaran PAI menggunakan media cetak maka 

minat belajar siswa rendah. 

2. Jika pembelajaran PAI menggunakan media audio visual maka minat belajar 

siswa rendah dan jika pembelajaran PAI menggunakan media cetak maka 

minat belajar siswa tinggi. 

3. Jika pembelajaran PAI menggunakan media audio visual maka minat belajar 

siswa tinggi dan jika pembelajaran PAI menggunakan media cetak maka 

minat belajar siswa tinggi. 

4. Jika pembelajaran PAI menggunakan media audio visual maka minat belajar 

siswa rendah dan jika pembelajaran PAI menggunakan media cetak maka 

minat belajar siswa rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai  jawaban teoritis terhadap 
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rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik.
38

 Adapun rumusan 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Hipotesis alternative (Ha) : Ada perbedaan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI antara yang menggunakan   Media 

Audio Visual dengan yang menggunakan Media 

Cetak kelas XI di SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. 

Hipotesis Nol (Ho) : Tidak ada perbedaan minat belajar siswa pada mata 

pelajaram PAI antara yang menggunakan   Media 

Audio Visual dengan yang menggunakan Media 

Cetak kelas XI di SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. 

                                                           
38

Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 120. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif teknik analisis komparasional. 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 media audio visual (variabel X1) dan media cetak (variabel X2). Penulis 

akan mengadakan penelitian dengan melakukan pengendalian dan pengamatan 

terhadap kelas eksperimen 1  yang diajar menggunakan media audio visual dan 

kelas eksperimen 2 yang diajar menggunakan media cetak. 

Bentuk desain penelitian ini termasuk dalam one-shot case study karena 

ada dua kelompok kelas yang diberikan treatment atau perlakuan yang berbeda. 

Skema desain ini adalah sebagai berikut: 

  

Keterangan:  

X : treatment yang diberikan (variabel indepeden), media pembelajaran   

(media audio visual dan media cetak) 

O : Observasi (Variabel dependen), minat belajar siswa.
39
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 
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Media pembelajaran tersebut akan diterapkan satu kali sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.
40

 Materi yang akan 

digunakan adalah materi Bab XI “Khutbah, Tabligh dan Dakwah” yang meliputi 

sub bab materi pokok sebagai berikut: 

1. Khutbah Jum’at 

a. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh khatib Jum’at 

b. Syarat-syarat khutbah Jum’at 

c. Rukun khutbah Jum’at 

d. Sunnah khutbah Jum’at 

e. Fungsi khutbah Jum’at 

2. Tabligh dan Dakwah 

a. Tujuan tabligh dan dakwah 

b. Metode tabligh dan dakwah 

Pedoman perlakuan pada kedua kelas eksperimen adalah sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen 1 (menggunakan media audio visual) 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai/KD. 

b. Guru mendemonstrasikan/menyajikan garis-garis besar materi 

pembelajaran “memahami khutbah, tabligh dan dakwah” melalui power 

point. 

c. Memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, 

dilakukan secara bergiliran dengan beberapa siswa.  
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 Lihat lampiran 1. 
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d. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa terkait “khutbah, tabligh 

dan dakwah”.  

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu melalui video. 

f. Guru memberikan kesimpulan, klarifikasi, evaluasi dan tindak lanjut. 

2. Kelas eksperimen 2 (menggunakan media cetak) 

a. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa secara acak. 

b. Guru memberikan handout materi sesuai topik pembelajaran yaitu 

“memahami khutbah, tabligh dan dakwah”. 

c. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

memberi tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas. 

d. Siswa mempresentasikan / membacakan hasil kelompok. 

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama. 

f. Guru memberikan kesimpulan, klarifikasi, evaluasi dan tindak lanjut. 

 

B. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
41

 Dalam penelitian ini 

yang merupakan populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 42 siswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian populasi di mana seluruh kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo akan dijadikan populasi sekaligus sampel penelitian. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
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C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Instrumen sebagai alat pengumpul data dirancang sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Kisi-kisi dari 

instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Penelusuran Minat Belajar 

Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Judul Variabel Indikator Subyek 
Instru

men 
No.item 

Komparasi 

Penggunaan 

Media Audio 

Visual Dan 

Media Cetak 

Terhadap Minat 

Belajar Siswa 

Pada Mata 

Pelajaran PAI 

Kelas XI IPA 

SMAN 1 

Jenangan 

Ponorogo  

Tahun 

Pelajaran 

2015/2016. 

Minat  

belajar 

siswa  

yang 

menggun

akan 

audio 

visual 

(Variabel 

X) 

 

Indikator 

minat belajar: 

1. Perhatian 

siswa 

ketika jam  

pelajaran 

PAI 

berlang 

sung. 

Siswa 

kelas 

XI IPA 

1  

 

Angket 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

2. Rasa suka 

terhadap 

materi 

PAI. 

9, 10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16 

3. Ketertari 

kan siswa 

dalam 

mengikuti 

pelajaran 

PAI. 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 
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 Minat  

belajar 

siswa  

yang 

menggun

akan 

cetak 

(Variabel

Y) 

 

1. Perhatian 

siswa 

ketika jam  

pelajaran 

PAI 

berlang 

sung. 

 

Siswa 

kelas 

XI IPA 

2  

 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8 

2. Rasa suka 

terhadap 

materi 

PAI. 

 

9, 10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16 

3. Ketertari 

kan siswa 

mengikuti 

pelajaran 

PAI 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah menempatkan data, tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.
42

 Dalam rangka memperoleh data yang 

berkaitkan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode / teknik 

angket (kuisioner). 

Angket merupakan alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

responden.
43

 

                                                           
42

Arikunto, Prosedur Peneitian, 62. 
43

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: RinekaCipta, 2009), 167. 
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Pada penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data/ informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti tentang diri responden (peserta didik kelas XI IPA) 

di SMAN 1 Jenangan Ponorogo. Dalam penelitian ini angket yang digunakan 

adalah jenis angket (kuisioner) berstruktur atau disebut juga dengan kuisioner 

tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternative jawaban 

yang disediakan.
44

 

Adapun pelaksanaan angket ini diberikan kepada peserta didik kelas XI 

IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Dan untuk skala yang digunakan adalah skala likert yaitu 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan 

oleh peneliti.
45

 Dalam penelitian ini skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan 

minatbelajar siswa di sekolah tersebut. 

Pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden berbentuk 

skala yang mempunyai gradasi dari sangat positif atau sangat negatif yang 

diungkapkan dengan kata-kata.  Skor dalam skala likert yaitu sebagai berikut: 
46

 

JAWABAN SKOR POSITIF SKOR NEGATIF 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

                                                           
44

Ibid, 168. 
45

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 73. 
46

Ibid.  
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Kadang-Kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai 

cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut 

menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik 

populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).
47

 

1. Pra Penelitian 

Sebelum soal angket dibagikan kepada responden penelitian  maka 

penulis akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu 

terhadap soal angket. 

Soal Angket yang berjumlah 24 soal akan disebar kepada masing-

masing 21 orang responden untuk perhitungan uji validitas dan reliabilitas.
48

 

                                                           
47

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Proses Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012),94. 
48

Lihat lampiran 4. 
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Data yang diperoleh dari tes uji coba tersebut diukur validitas dan 

reliabilitasnya. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur.  Suatu 

instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah 

teruji dari pengalaman.
49

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis validitas empiris 

berdasarkan formula product moment dari Karl Pearson.  

Rumus uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment: 

 

Keterangan: 

N = Jumlah Subjek (sampel atau taste) 

X = Skor item X (butir soal) 

Y = Skor item Y (skor atau nilai hasil belajar) 

 = Product of the moment (jumlah perkalian antara 

frekuensi sel pada peta korelasi dengan X dan Y) 

 =  Skor total item X 

 =  Skor total item Y 

                                                           
49

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 81. 
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Untuk perhitunganya dapat dilihat pada lampiran.
50

sedangkan 

rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian Minat Belajar Siswa 

yang Menggunakan Media Audio Visual 

Soal 

nomor 

“r” hitung “r” tabel” (df = 
n-2) 

Kesimpulan (Valid/ Tidak 

valid) 

1.  0.693 0,433 Valid 

2.  0.456 0,433 Valid 

3.  -0.745 0,433 Tidak Valid 

4.  -0.641 0,433 Tidak Valid 

5.  0.628 0,433 Valid 

6.  -0.082 0,433 Tidak Valid 

7.  0.745 0,433 Valid 

8.  -0.638 0,433 Tidak Valid 

9.  0.745 0,433 Valid 

10.  0.282 0,433 Tidak Valid 

11.  0.745 0,433 Valid 

12.  0.739 0,433 Valid 

13.  -0.181 0,433 Tidak Valid 

14.  0.745 0,433 Valid 

15.  -0.745 0,433 Tidak Valid 

16.  -0.035 0,433 Tidak Valid 

17.  0.448 0,433 Valid 

18.  -0.745 0,433 Tidak Valid 

19.  0.456 0,433 Valid 

20.  0.751 0,433 Valid 

21.  0.127 0,433 Tidak Valid 

22.  0.210 0,433 Tidak Valid 

23.  -0.745 0,433 Tidak Valid 

24.  0.448 0,433 Valid 

 

 

 

                                                           
50

Lihat lampiran 5 dan 6. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian Minat Belajar Siswa 

yang Menggunakan Media Cetak 

Soal 

nomor 

“r” hitung “r” tabel” (df = n-2) Kesimpulan (Valid/ 

Tidak valid) 

1.  0.602 0,433 Valid 

2.  -0.198 0,433 Tidak Valid 

3.  0.154 0,433 Tidak Valid 

4.  0.693 0,433 Valid 

5.  0.902 0,433 Valid 

6.  0.047 0,433 Tidak Valid 

7.  0.944 0,433 Valid 

8.  0.346 0,433 Tidak Valid 

9.  -0.856 0,433 Tidak Valid 

10.  0.856 0,433 Valid 

11.  0.346 0,433 Tidak Valid 

12.  -0.828 0,433 Tidak Valid 

13.  0.783 0,433 Valid 

14.  -0.346 0,433 Tidak Valid 

15.  0.828 0,433 Valid 

16.  0.783 0,433 Valid 

17.  0.346 0,433 Tidak Valid 

18.  -0.163 0,433 Tidak Valid 

19.  0.231 0,433 Tidak Valid 

20.  -0.366 0,433 Tidak Valid 

21.  0.602 0,433 Valid 

22.  0.902 0,433 Valid 

23.  0.890 0,433 Valid 

24.  0.632 0,433 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu intrumen dikatakan reliabel jika pengukuranya konsisten, 

cermat, dan akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga 



81 

 

 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
51

 Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas dihitung menggunakan teknik belah dua (split half) yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown yaitu: 

 

Keterangan: 

 =  Koefisien reliabilitas total 

 =  koefisien korelasi Product moment antara belahan 

pertama dan kedua 

1 dan 2 =  Bilangan konstan 

Untuk mengetahui besarnya atau dapat digunakan rumus 

product moment berikut: 

 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, digunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu: 

a) Menjumlahkan skor-skor dari  soal item ganjil. 

b) Menjumlahkan skor-skor dari soal item genap. 

                                                           
51

Wulansari, Penelian Pendidikan, 85. 
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2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product moment antara 

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

genap). 

3) Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown dan menginterpretasikan terhadap . 

4) Perhitungan Reliabilitas:  

a) Media Audio Visual 

Langkah 1: menghitung nilai rxy dengan rumus: 

 

 
 

 
 

 
 

=  

 

=  

 

=  

 

= 0,969750515 

 

= 0,970 
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Langkah 2: Kemudian dimasukkan dalam rumus Spearman Brown 

Berikut: 

 

 

= 0,984771573 

= 0,985 (Reliabel) 

b) Media Cetak 

Langkah 1: menghitung nilai rxy dengan rumus: 

 

 

 

=  

=  

=  

= 0,855199653 

= 0,855 

Langkah 2: Kemudian dimasukkan dalam rumus Spearman Brown 

Berikut: 
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= 0,921832884 

= 0,922 (Reliabel) 

Reliabilitas sempurna akan menghasilkan sebesar 1,00. Akan tetapi 

biasanya nilai  sebesar 0,70 atau lebih sudah dianggap reliabel. Dari 

perhitungan uji reliabilitas diketahui bahwa variabel X (media audio 

visual) adalah 0,985 dan variabel Y (media cetak) adalah 0,922.
 52

 Dari 

hasil tersebut diketahui bahwa instrumen kedua variabel adalah reliabel. 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, dalam penelitian ini 

akan digunakan teknik analisa komparasional bivariat dengan menggunakan 

rumus test “t”. 

Namun sebelum melakukan teknik analisis data, terlebih dahulu 

peneliti harus melakukan uji normalitas dan homogenitas. 

Teknik analisa komparasional bivariat dengan menggunakan tes “t” 

harus memenuhi syarat parametrik yaitu harus uji normalitas data dan uji 

                                                           
52

Lihat lampiran 7 dan 8. 
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homogenitas mempunyai varian yang sama (mendekati sama), dimana datanya 

berbentuk ratio atau interval.
53

 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dengan rumus sebagai berikut:  

Keterangan : 

X = Nilai Asli 

µ = Simpangan Baku 

σ = Standar Deviasi (simpangan baku) 

Sedangkan uji homogenitas yang digunakan adalah uji Harley dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data 

hasil penelitian, kemudian melakukan teknik analisa komparasional dengan 

rumus tes “t”. 

a. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, tentang berapa persen minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang diajar menggunakan media 

audio visual kelas XI di SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 akan digunakan rumus sebagai berikut: 

 
                                                           

53
Widyaningrum, Statistika, 150-151. 
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  =   

 

 

Keterangan:  

 : Mean Variabel Y1 

 : Standar Deviasi Variabel Y1 

 : Standar Eror perbedaan mean dua variabel 

b. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, tentang berapa persen minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI yang diajar menggunakan Media 

Cetak kelas XI di SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahunpelajaran 2015/2016 

akan digunakan rumus sebagai berikut: 

 

  =   
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Keterangan:  

    : Mean Variabel Y2 

    : Standar Deviasi Variabel Y2 

  : Standar Eror perbedaan mean dua variabel 

c. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, tentang ada tidaknya perbedaan 

minat belajar siswa pada mata pelajaram PAI antara yang menggunakan   

Media Audio Visual dengan yang menggunakan Media Cetak kelas XI  di 

SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 maka digunakan 

rumus: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Kabupaten 

Ponorogo bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya harus memiliki satu 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1). Untuk itu pemerintah 

Kabupaten Ponorogo memberikan dana terhadap Kecamatan Jenangan untuk 

mendirikan sekolah tersebut. Akhirnya pada tanggal 01 Juli 2003 didirikanlah 

sebuah lembaga sekolah dengan nama SMAN 1 Jenangan Ponorogo. Mulai 

awal berdirinya lembaga sekolah ini langsung mendapatkan status Negeri 

dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 301051103004. Sedangkan nomor 

akte pendiriannya yaitu 425/828/405.51/2003. Empat tahun setelah berdirinya 

lembaga ini, SMA Negeri 1 Jenangan mendapatkan status Akreditasi B (baik) 

tepatnya pada tahun 2007. Kepala SMA Negeri 1 Jenangan pertama kali yakni 

Bapak Suroto PLT. Beliau menjabat mulai berdirinya lembaga sekolah ini 

hingga pada bulan Juli 2010. Pada bulan Juli 2010 Kepala Sekolah digantikan 

oleh Bapak Drs. Subandi, M.Pd sampai bulan maret 2015, dan saat ini 

digantikan oleh Bapak Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd sampai saat ini.
54

 

 

 

                                                           
54

 Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/U/17-05/2016. 
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2. Letak Geografis SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

SMAN 1 Jenangan terletak di Jalan Raya Ngebel, Desa Semanding, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 

63492 dengan nomor telepon (0352) 531952. Berada pada ketinggian ± 350 

meter dari permukaan air laut dan berada di lereng gunung Dangean, sehingga 

kondisi tanah tidak rata/bertingkat dari bangunan satu ke bangunan lainnya. 

SMAN 1 Jenangan diletakkan di Desa Semanding karena tanah di wilayah 

Semanding harganya masih relatif murah. Sebelum didirikan sekolah, tanah 

tersebut digunakan sebagai kebun oleh salah satu warga desa.
55

 

3. Visi dan Misi SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

Dalam menyelenggarakan program kerja SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

memiliki visi dan misi untuk menentukan langkah dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

a. Visi SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

Terwujudnya budaya prestasi dan memiliki ketrampilan hidup 

berdasarkan Imtaq, Iptek, dan berakhlak mulia. 

b. Misi SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

1) Menumbuhkembangkan semangat dan budaya berprestasi baik 

akademik maupun non akademik kepada seluruh warga sekolah. 
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 Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/U/17-05/2016. 
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2) Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi landasan berfikir, bertindak, bertingkah laku mulia 

dan santun. 

3) Meningkatkan kemampuan akademik sebagai bekal melanjut study ke 

Pendidikan tinggi. 

4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

dan bahasa Arab. 

5) Mengembangkan ketrampilan mengoperasikan komputer dan 

internet.
56

 

4. Struktur Organisasi SMAN 1 Jenangan Ponorogo 

Dalam suatu organisasi atau lembaga keberadaan sebuah struktur 

kepengurusan organisasi sangat penting. Karena hal tersebut akan 

mempermudah pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan, juga 

untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar personil, 

sehingga tugas yang dibebankan kepada masing-maing personil berjalan 

dengan lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan mudah. 

SMAN 1 Jenangan Ponorogo dipimpin olehBapak Drs.Sugeng 

Subagyo, M.Pd sebagai kepala Sekolah. Dalam menjalankan tugasnya Bapak 

Drs.Sugeng Subagyo, M.Pd didampingi oleh Bapak Drs. Puguh S. sebagai 

Wakasek  Kurikulum, Bapak Bagus Nanang S.E Wakasek Kesiswaan, Bapak   

                                                           
56

Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/U/18-05/2016. 
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Drs. Bambang Suprijadi, selaku Wakasek Humas dan SDM, dan Bapak Drs. 

Sarjono M. Pd, sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana.
57

 

5. Keadaan Guru, Siswa, dan Sarana Prasarana SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo 

a. Kondisi Guru 

Guru di SMAN 1 Jenangan Ponorogo berdasarkan kualifikasi tugas 

manager sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jumlah guru  di 

SMAN 1 Jenangan Ponorogo adalah 11 guru laki-laki dan 17 guru 

perempuan dengan tugas mengajar di bidangnya masing-masing, jadi 

jumlah semuanya ada 28 guru. 

b. Kondisi Siswa 

Jumlah siswa SMAN 1 Jenangan Ponorogo secara keseluruhan adalah 

197 siswa. Yang terdiri dari kelas X berjumlah 80, kelas XI 62, dan kelas 

XII 55 siswa. 

c. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di SMAN 1 Jenangan Ponorogo termasuk dalam 

kategori baik. Buktinya terdapat 7 ruang kelas dalam kondisi baik, 1 buah 

laboratorium fisika, 1 buah laboratorium kimia, 6 kamar mandi, 1 buah 

ruang Tu, 1 buah ruang guru, 1 buah ruang tamu, 1 buah ruang kepala 

sekolah dan 1 buah ruang UKS lengkap dengan peralatannya.
58
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Lihat transkrip dokumentasi nomor 04/U/18-05/2016. 
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 Lihat transkrip dokumentasi nomor 05/U/18-05/2016. 
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B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini deskripsi data disajikan daam bentuk angka-angka 

maupun tabel. Penelitian ini akan membahas secara khusus tentang komparasi 

(minat belajar siswa antara yang menggunakan belajar menggunakan media audo 

visualdengan belajar menggunakan media cetak. Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan yang signifikan diantara keduanya, maka peneliti akan mengolah data 

yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di SMAN 1 Jenangan 

Ponorogo, yaitu berupa angket minat belajar dengan media audio visual yang diisi 

oleh siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 21 orang dan angket minat belajar 

dengan media cetak yang diisi oleh siswa kelas XI IPA 2 yang berjumlah 21 

orang. 

1. Data MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media Audio Visual 

Data minat belajar siswa yang menggunakan media audio visualpada 

mata pelajaran PAI kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada  tabel 4.1 dan secara rinci dapat dilihat 

pada lampiran 9.
59

 

Tabel 4.1 

MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media Audio Visual 

Nilai (X) Frekuensi 

41 1 

39 2 

37 3 
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 Lihat lampiran 9. 
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36 1 

35 3 

34 2 

31 3 

30 1 

29 2 

28 2 

27 1 

Jumlah 21 

 

2. Data Minat Belajar Siswa yang Menggunakan Media Cetak 

Data minat belajar siswa yang menggunakan media cetak pada mata 

pelajaran PAI kelas XI IPA SMAN 1 Jenangn Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 dapat dilihat pada  tabel 4.2 dan secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran 10.
60

 

Tabel 4.2 

MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media Cetak 

 

Nilai (Y) Frekuensi 

39 1 

38 2 

37 1 

36 2 

35 2 

34 1 

33 1 

32 3 

30 4 

29 1 
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 Lihat lampiran 10. 



94 

 

 

28 2 

27 1 

Jumlah 21 

 

C. Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis data harus diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan bersifat homogen. Dari hasil perhitungan uji normalitas dengan rumus 

lilifors,diketahui bahwa minat belajar siswa baik yang menggunakan media audio 

visual maupun yang menggunakan media cetak berdistribusi normal.
61

Hal ini 

dibuktikan dengan nilai L maksimun < L tabel dimana nilai L maksimum yang 

menggunakan media audio visual adalah 0,158, nilai L maksimum yang 

menggunakan media cetak adalah adalah 0,163. sedangkan nilai L tabel adalah 

0,190. Selain itu, dari perhitungan uji homogenitas dengan rumus Harley 

diketahui nilai maka Ho di terima. Artinya data 

homogen.
62

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan, diketahui F (max) hitung 

sebesar 1,268. kemudian di konsultasikan dengan F (max) tabel. Pada taraf 

signifikansi 5% diketahui nilai F (max) tabel 

2,198sehingga  (1,736 <2,198) maka Ho di terima. 

Artinya data homogen.Dataminat belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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 Lihat lampiran 11 dan 12. 
62

 Lihat lampiran 13. 
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Tabel 4.3 

MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media Audio Visualdan yang 

Menggunakan Media Cetak(Variabel X dan Y) 

Nomor Variabel X Variabel Y 

1 41 30 

2 28 30 

3 27 28 

4 34 37 

5 37 38 

6 35 32 

7 29 30 

8 35 34 

9 36 36 

10 37 39 

11 30 29 

12 28 27 

13 39 38 

14 31 32 

15 29 28 

16 37 35 

17 35 35 

18 39 36 

19 34 32 

20 31 33 

21 31 30 

 

 Minat belajar pada mata pelajaran PAI dari kedua kelas tersebut perlu 

adanya perangkingan skor. Perangkingan ini menggunakan penyusunan 

rangking berdasarkan mean dan deviasi standar. Patokan untuk menentukan 

kategori rangking adalah sebagai berikut: 

Kategori rangking atas     (Mean +1.SD) 

Kategori rangking tengah    (skordiantara kedua  

       kategori) 



96 

 

 

Kategori rangking bawah    (Mean -1.SD) 

1. MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media Audio Visual 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi MinatBelajar Siswa yang Menggunakan Media 

Audio Visual 

Nilai 

(X) 
F F.X 

 

F.  

 
 

 

F.  

 

41 1 41 5 5 25 25 

39 2 78 4 8 16 32 

37 3 111 3 9 9 27 

36 1 36 2 2 4 4 

35 3 105 1 3 1 3 

34 2 68 0 0 0 0 

31 3 93 -1 -3 1 3 

30 1 30 -2 -1 4 4 

29 2 58 -3 -6 9 18 

28 2 56 -4 -8 16 32 

27 1 27 -5 -5 25 25 

Jumlah 21 703 - 4 - 173 

   

Keterangan : 

F =  frekuensi nilai 

F.X =  frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

 =  titik tengah buatan 

F.  =  frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

 =  pengkuadratan titik tengah buatan 
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 F.  =  frekuensi dikalikan kuadrat titik tengah buatan 

Setelah perhitungan diatas dilanjutkan dengan mencari mean, 

standar deviasi, dan standar error dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mean variabel X 

  

 

= 33,47619048 

= 33,476 

b. Standar Deviasi variabel X 

SD1 =  

  =  

  =  

  =  

  =  

  = 2,863880944 

  = 2,864 
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c. Standar Error variabel X 

SEM1 =  

  =  

  =  

  =  

  = 0,640409868 

  = 0,640 

Setelah mengetahui mean dan standar deviasi dilanjutkan dengan 

melakukan pengkategorian dengan rumus: 

 +  = siswa yang minat belajarnya tinggi 

 - = siswa yang minat belajarnya rendah 

Diantara keduanya merupakan siswa yang skornya cukup atau 

sedang. Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: 

M1 + SD1  = 33,476 + 2,864 

 = 36,34 

M1-SD1  = 33,476 - 2,864 

 =30,612 

Tabel 4.5 

Kategori Minat Belajar Siswa yang Menggunakan Media Audio Visual 
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No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 36,34 6 28,57% tinggi 

2 
30,612- 

36,34 
10 47,62% sedang 

3 < 30,612 5 23,81% rendah 

Jumlah - 21 100% - 

 

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar 

siswa yang menggunakan media audio visual dengan kategori tinggi 

berjumlah 6 siswa dengan persentase 28,57%, kategori sedang 

berjumlah 10 siswa dengan persentase 47,62%, dan kategori rendah 

berjumlah 5 orang  dengan persentase 23,81%. 

 

2. Minat Belajar Siswa yang Menggunakan Media Cetak 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar Siswa Menggunakan Media Cetak 

Nilai (Y) F F.Y 
 

F.  
 

F.  

39 1 39 6 6 36 36 

38 2 76 5 10 25 50 

37 1 37 4 4 16 16 

36 2 72 3 6 9 18 

35 2 70 2 4 4 8 

34 1 34 1 1 1 1 
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33 1 33 0 0 0 0 

32 3 96 -1 -3 1 3 

30 4 120 -2 -16 4 16 

29 1 29 -3 -3 9 9 

28 2 56 -4 -8 16 32 

27 1 27 -5 -5 25 25 

Jumlah 21 689 - -4 - 214 

 

Keterangan : 

F = frekuensi nilai 

F.Y = frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

 = titik tengah buatan 

F.  = frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

 = pengkuadratan titik tengah buatan 

F. = frekuensi dikalikan kuadrat titik tengah buatan 

Setelah perhitungan diatas dilanjutkan dengan mencari mean, 

standar deviasi, dan standar error dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:
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a. Mean variabel Y 

 =   

= 32,80952381 

= 32,809 

b. Standar Deviasi variabel Y 

SD2 =  

  =  

  =  

  =  

  =  

  = 3,186564766 

  = 3,187 

c. Standar Error variabel Y 

SEM2 =  

  =  

  =  
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  =  

  = 0,712634864 

  = 0,713 

Setelah mengetahui mean dan standar deviasi dilanjutkan 

dengan melakukan pengkategorian dengan rumus: 

 +  siswa yang minat belajarnya tinggi 

 - = siswa yang minat belajarnya rendah 

 Diantara keduanya merupakan siswa yang skornya cukup atau 

sedang. Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: 

M2 + SD2 =  32,809 + 3,187  

  =  35,996 

M2 -SD2
 =  32,809 –3,187 

  =  29,622 

Tabel 4.7 

Kategori Minat Belajar Siswa yang Menggunakan Media Cetak 

No Nilai Frekuensi persentase Kategori 

1 ≥ 35,996 6 28,571 % Tinggi  

2 29,622-35,996 12 57,143 % Sedang 

3 < 29,622 3 14,286 % Rendah  
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 Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat 

belajar siswa yang menggunakan media cetak dengan kategori tinggi 

berjumlah 6 siswa dengan persentase 28,571 %, kategori sedang 

berjumlah 12 orang dengan persentase 57,143 % dan kategori kurang 

berjumlah 3orang dengan persentase 14,286 %. 

 

3. Komparatif Minat Belajar Siswa antara yang Menggunakan Media 

Audio Visualdengan yang Menggunakan Media Cetak 

a. Uji Normalitas 

1) Kelas Eksperimen 1 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Lilifors, dengan langakah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

        Ho : data berdistribusi normal 

        Ha : data tidak berdistribusi normal 

Jumlah  - 21 100% - 
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Langkah 2: Menghitung rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan 

membuat tabel frekuensi data tunggal. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Siswa 

Kelas XI IPA 1 SMAN 1 Jenangan Ponorogo yang Menggunakan 

Media Audio Visual pada Mata Pelajaran PAI 

 

Nilai 

(X) F 

F.X 
 

F.  

41 1 41 1681 1681 

39 2 78 1521 3042 

37 3 111 1369 4107 

36 1 36 1296 1296 

35 3 105 1225 3675 

34 2 68 1156 2312 

31 3 93 961 2883 

30 1 30 900 900 

29 2 58 841 1682 

28 2 56 784 1568 
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27 1 27 729 729 

Jumlah 21 703 - 23875 

 

Mx =   

   =   

= 33,47619048 

= 33,476 

 

SDx =  

   =  

 

=  

=  

=  

= 4,031058546 

= 4,031 

Langkah 3: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 4: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data    

(F/N). 

Langkah 5: Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/N). 
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Langkah 6: Menghitung nilai Z 

 

 X = nilai asli 

 µ = rata-rata 

 δ = simpangan baku (standar deviasi) 

Langkah 7: Menghitung (P ≤ Z). 

  Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada 

taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai 

negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif lihat 

kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

Langkah 8: Menghitung L didapat dari selisih kolom 5 dan 7 (selisih 

dari fkb/N dan P ≤ Z). 

Tabel 4.9 

Uji Normalitas dengan Rumus Lilifors  Data Minat Belajar Siswa 

yang Menggunakan Media Audio Visual 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

X F fkb f/N fkb/N Z P ≤ Z L 

1 41 1 21 0,048 1 1,87 0,9693 0,031 

2 39 2 20 0,095 0,952 1,37 0,9147 0,034 

3 37 3 18 0,143 0,857 0,87 0,8078 0,049 

4 36 1 15 0,048 0,714 0,63 0,7357 0,022 
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5 35 3 14 0,143 0,667 0,38 0,6480 0,019 

6 34 2 11 0,095 0,524 0,13 0,5517 0,028 

7 31 3 9 0,143 0,429 -0,61 0,2709 0,158 

8 30 1 6 0,048 0,286 -0,86 0,1949 0,091 

9 29 2 5 0,095 0,239 -1,11 0,1335 0,105 

10 28 2 3 0,095 0,143 -1,36 0,0869 0,056 

11 27 1 1 0,048 0,048 -1,61 0,0537 0,006 

N=21 

  

 

 

 

Langkah 9: Menguji Hipotesis. 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui L maksimum sebesar 0,158. Dengan melihat tabel pada N = 

21 dan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada tabel Lilifors 

adalah 0,190. 

Kriteria pengujian : Tolak Ho jika  

Terima Ho jika  

Dengan melihat hitungan L maksimum < L tabel (0,158 < 0,190), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

2) Kelas Eksperimen 2 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Lilifors, dengan langakah-langkah sebagai berikut: 
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Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

       Ho : data berdistribusi normal 

       Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2: Menghitung rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan 

membuat tabel frekuensi data tunggal. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Siswa 

Kelas XI IPA 2 SMAN 1 Jenangan Ponorogo yang Menggunakan 

Media Cetak pada Mata Pelajaran PAI 

Nilai 

(Y) F 

F.Y 
 

F.  

39 1 39 1521 1521 

38 2 76 1444 2888 

37 1 37 1369 1369 

36 2 72 1296 2592 

35 2 70 1225 2450 

34 1 34 1156 1156 

33 1 33 1089 1089 
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32 3 96 1024 3072 

30 4 120 900 3600 

29 1 29 841 841 

28 2 56 784 1568 

27 1 27 729 729 

Jumlah 21 689 - 22875 

 

My =   

   =   

= 32,80952381 

= 32,809 

 

SDy =  

   =  

=  

=  

=  

= 3,58062299 

= 3,581 

Langkah 3: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 4: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data    

(F/N). 
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Langkah 5: Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/N). 

Langkah 6: Menghitung nilai Z 

 

 X = nilai asli 

 µ = rata-rata 

 δ = simpangan baku (standar deviasi) 

Langkah 7: Menghitung (P ≤ Z). 

 Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan 

yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas 

diluar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z 

+ 0,5. 

Langkah 8: Menghitung L didapat dari selisih kolom 5 dan 7 (selisih 

dari fkb/N dan P ≤ Z). 

Tabel 4.11 

Uji Normalitas dengan Rumus Lilifors  Data Minat Belajar Siswa 

yang Menggunakan Media Cetak 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

X F fkb f/N fkb/N Z P ≤ Z L 

1 39 1 21 0,048 1 1,73 0,9582 0,042 
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2 38 2 20 0,095 0,952 1,45 0,9265 0,025 

3 37 1 18 0,048 0,857 1,17 0,8790 0,022 

4 36 2 17 0,095 0,809 0,89 0,8133 0,004 

5 35 2 15 0,095 0,714 0,61 0,7291 0,015 

6 34 1 13 0,048 0,619 0,33 0,6293 0,010 

7 33 1 12 0,048 0,571 0,05 0,5199 0,051 

8 32 3 11 0,143 0,524 -0,23 0,4090 0,115 

9 30 4 8 0,190 0,381 -0,78 0,2177 0,163 

10 29 1 4 0,048 0,190 -1,06 0,1446 0,045 

11 28 2 3 0,095 0,143 -1,34 0,0901 0,053 

12 27 1 1 0,048 0,048 -1,62 0,0526 0,005 

N=21 

  

 

 

Langkah 9: Menguji Hipotesis. 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui L maksimum sebesar 0,163. Dengan melihat tabel pada N = 

21 dan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada tabel Lilifors 

adalah 0,190. 

Kriteria pengujian : Tolak Ho jika  

Terima Ho jika  

Dengan melihat hitungan L maksimum < L tabel (0,163< 0,190), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak, peneliti 

menggunakan uji homogenitasLilifors, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

  Ho : data bersifat homogen 

  Ha : data tidak bersifat homogen 

Langkah 2: Membuat tabel berdistribusi frekuensi dua kelompok. 

Tabel 4.12 

DistribusiFrekuensiSiswa yang Menggunakan Media Audio Visual 

 

Nilai (X) F 
F.X 

 

F.  

41 1 41 1681 1681 

39 2 78 1521 3042 

37 3 111 1369 4107 

36 1 36 1296 1296 

35 3 105 1225 3675 

34 2 68 1156 2312 

31 3 93 961 2883 

30 1 30 900 900 

29 2 58 841 1682 

28 2 56 784 1568 

27 1 27 729 729 

Jumlah 21 703 - 23875 
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Tabel 4.13 

DistribusiFrekuensiSiswa yang Menggunakan Media Cetak 

Nilai 

(Y) F 

F.Y 
 

F.  

39 1 39 1521 1521 

38 2 76 1444 2888 

37 1 37 1369 1369 

36 2 72 1296 2592 

35 2 70 1225 2450 

34 1 34 1156 1156 

33 1 33 1089 1089 

32 3 96 1024 3072 

30 4 120 900 3600 

29 1 29 841 841 

28 2 56 784 1568 

27 1 27 729 729 

Jumlah 21 689 - 22875 

Langkah 3: Menghitung standar deviasi X dan Y 

 

SDx =  

    =  

    =  

    =  

    =  

    = 4,031058546 
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    = 4,031 

 

SDy =  

    =  

    =  

    =  

    =  

    = 3,58062299 

    = 3,581 

Langkah 4: Menghintung Fmax dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

=1,267117690632110690 

=1,268 

Langkah 5 : Membandingkan dengan Db 

(42-1:2) =(41 :2) pada taraf signifikansi 5%. 

2,40 X 1,85 

 

30 41 60 

 

 =  

 

=  
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-30 ( ) = -19 (0,55) 

-30x + 55,5     = -10,45 

-30x               = -10,45-55,5 

-30x               = -65,95 

X                     =  

X                   = 2,198 

Langkah 6: Menguji Hipotesis 

Tolak Ho jika  

Terima Ho jika  

Dari perhitungan di atas, diketahui F (max) hitung sebesar 1,268 

kemudian di konsultasikan dengan F (max) tabel. Pada taraf signifikansi 

5% diketahui nilai F (max) tabel 

2,198sehingga  (1,268<2,198) maka Ho di 

terima. Artinya data homogen. 

c. Analisa Komparasi Minat belajar Siswa Kelas XI IPA yang 

Menggunakan Media Audio Visual dan yang Menggunakan Media 

Cetak dengan Menggunakan Tes “t” 

Dari perhitungan pada analisa kedua data, diketahui: 

= 33,476, = 32,809, =  , dan = 0,713 

Sehingga hasil ini kemudian digunakan untuk mencari standar 

error perbedaan antara dua variabel, mean variabel 1 dan mean variabel 2 

adalah: 
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SEM1-M2  =  

  =  

  =   

  =   

  = 0,958106987  

  = 0,958 

  Dilanjutkan dengan menghitung besarnya  dengan rumus: 

t0  =  

 =  

 =  

 = 0,696242171 

 = 0,696 

Jadi, hasil  diperoleh sebesar 0,696. Langkah selanjutnya 

adalah menguji hipotesis dengan mengkonsultasikan nilai  dengan . 

Jika pada taraf signifikansi 5% >  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika pada taraf signifikansi 1% >  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Nilai  diperoleh db ( + ) -2 = (21+21) -2 = 40. 
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Pada taraf signifikansi 5% diperoleh =2,02. Sedangkan nilai 

=0,696. Jadi,  pada taraf signifikansi 5%  lebih kecil dari pada , 

sehingga Ha ditolak atau Ho diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan minat belajar siswa antara yang menggunakan media audio 

visualdengan yang menggunakan media cetak. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Penelitian ini membandingkan minat belajar antara siswa yang diajar 

menggunakan media audio visualdengan siswa yang diajar menggunakan media 

cetakpada mata pelajaran PAI kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan 

diantara keduanya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan rumus t 

test karena datanya memenuhi syarat parametrik dan telah diuji normalitas 

maupun homogenitasnya. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh skor rata-rata minat belajar siswa 

kelas XI IPA 1 pada mata pelajaranPAI yang menggunakan media audio 

visualadalah = 33,476, sedangkanminat belajar siswa kelas XI IPA 2 pada mata 

pelajaranPAIyang menggunakan media cetakadalah = 32,809. Dari hasil 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar siswa yang menggunakan 
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media audio visuallebih baik (lebih tinggi) dari siswa yang menggunakan media 

cetak. 

Namun perbedaan ini tidak signifikan sebab dilihat dari uji “t” 

diperolehdiperoleh  sebesar 0,696. Untuk analisa interpretasinya yaitu dengan 

db ( + ) -2 = (21+21) -2 = 40. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai 

“t”. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh  =2,02, sehingga >  (0,696 < 2,02), 

maka Ha ditolak atau Ho diterima. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan minat belajar antara siswa yang menggunakan media audio 

visualdengan siswa yang menggunakan media cetakpada mata pelajaranPAI kelas 

XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Hal tersebut terjadi karena minat belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dari dalam diri siswa, seperti kesiapan diri, kondisi disekitar, kesehatan, 

intelegensi, perhatian, bakat, kematangan siswa. Adapun dari luar diri siswa 

seperti keluarga (suasana rumah, keadaan ekonomi dan perhatian orang tua), 

sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, keadan 

siswa dengan siswa lainnya, alat pelajaran, keadaan gedung) atau karna faktor ke 

dua media tersebut yaitu media audio visual dan media cetak sama-sama 

bagusnya diterapkan pada saat proses belajar mengajar didalam kelas. 

Sehingga penggunaan media pembelajaran bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Jika penggunaan media ini diterapkan pada 
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siswa lain diluar responden ada kemungkinan perbedaan antara keduanya 

memang signifikan karena masing-masing siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda.



 

1 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan 

bahwa:  

1. Presentase minat belajar siswa yang menggunakan media audio visual  

dengan kategori tinggi berjumlah berjumlah 6 siswa dengan presentase 

28,57%, kategori sedang berjumlah 10 siswa dengan presentase 47,62%, 

dan kategori rendah berjumlah 5 orang  dengan presentase 23,81%. 

2. Presentase minat belajar siswa yang menggunakan media cetak  dengan 

kategori tinggi berjumlah 6 siswa dengan presentase 28,571 %, kategori 

sedang berjumlah 12 orang dengan presentase 57,143 % dan kategori 

kurang berjumlah 3 orang dengan presentase 14,286 %. 

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan minat belajar siswa antara yang 

menggunakan media audio visual dengan yang menggunakan media cetak 

pada mata pelajaran PAI kelas XI IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. Pernyataan ini didasarkan atas perhitungan hipotesis 

yang menyatakan bahwa baik pada taraf signifikansi 5% Ho diterima dan 

Ha ditolak. Di buktikan dengan uji tes “t” diperoleh  >  dimana = 
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sebesar 0,696. Sedangkan  pada taraf signifikansi 5% =2,02 dan pada 

taraf signifikansi 1 % = 2,71. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan minat belajar antara siswa yang menggunakan media audio visual 

dengan siswa yang menggunakan media cetak pada mata pelajaran PAI kelas XI 

IPA SMAN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Hal tersebut terjadi karena minat belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dari dalam diri siswa, seperti kesiapan diri, kondisi di sekitar, kesehatan, 

intelegensi, perhatian, bakat, kematangan siswa. Adapun dari luar diri siswa 

seperti keluarga (suasana rumah, keadaan ekonomi dan perhatian orang tua), 

sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, keadan 

siswa dengan siswa lainnya, alat pelajaran, keadaan gedung) atau karna faktor ke 

dua media tersebut yaitu media audio visual dan media cetak sama-sama 

bagusnya diterapkan pada saat proses belajar mengajar didalam kelas. 

Sehingga penggunaan media pembelajaran bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Jika penggunaan media ini diterapkan pada 

siswa lain diluar responden ada kemungkinan perbedaan antara keduanya 

memang signifikan karena masing-masing siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda. 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang bisa penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, media audio visual dan media cetak dapat dijadikan sebagai 

sebuah media dalam pembelajaran, yang dapat meningkatkan minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran PAI, dan sebagai salah satu alternative untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

2. Sebagai kepala sekolah, meningkatkan mutu pendidikan disekolahnya dengan 

menggunakan inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran yang bermutu. 

3. Bagi guru, memberikan pengalaman kepada guru, proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI. 

4. Bagi Siswa, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Bagi peneliti, menjadikan pengalaman bagi peneliti menggunakan media 

pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI dalam 

KBM (kegiatan belajar mengajar). 
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