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ABSTRAK 

Wahidah, Diana Rizki Lailatul Nur. 2017. Pengaruh Kecakapan Pribadi dan 

Motivasi Diri Terhadap Pemahaman Materi Akidah Akhlaq Siswa Kelas VII A 

MTsN Gorangareng. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

FAkultras Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag. 

Kata kunci: Kecakapan Pribadi, Motivasi Diri, Pemahaman Materi 

Kecakapan hidup dibagi mejadi 4 bagian, yaitu: kecakapan personal yang 

mencakup kecakapan mengenal diri (self awerness) dan kecakpan berpikir (thinking 

skill), kecakpan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), dan 

kecakapan vokasional (vocational skill). motivasi diri adalah menggunakan hasrat 

kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, 

membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. Terutama dalam kegiatan pembelajaran agar 

siswa mampu memahamai materi dengan baik. Siswa dituntut memahami atau 

mengerti apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa 

harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Jika siswa paham akan materi Akidah 

Akhlaq, maka mereka akan berusaha menjadi lebih baik. Namun kenyataannya pada 

pengamatan di MTsN Goranggareng tidak seperti itu. Tidak semua siswa mampu 

memahami apa yang sedang mereka pelajari. Mereka hanya tahu tetapi tidak 

mengerti. 

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh 

kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng tahun ajaran 2016/2017. Penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah ada pengaruh kecakapan pribadi 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A? (2) Apakah ada 

pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII 

A? (3) Apakah ada pengaruh antara kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 

adalah siswa kelas VII A MTsN Goranggareng yang berjumlah 31 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan hasil ulangan harian siswa. Analisis 

data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) ada pengaruh antara kecakapan 

pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng sebesar 14,1444% (2) ada pengaruh antara motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng sebesar 

25,4732% (3) ada pengaruh antara kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng sebesar 

28,0778%. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecakapan hidup yang dimiliki oleh siswa dipengaruhi oleh banyak hal, 

diantaranya faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya motivasi belajar, 

kegiatan belajar, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (lingkungan).
1
 

Departemen Pendidikan Nasional membagi life skills (kecakapan hidup) 

menjadi empat jenis, yaitu: kecakapan personal yang mencakup kecakapan 

mengenal diri (self awerness) dan kecakpan berpikir (thinking skill), kecakpan 

sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), dan kecakapan 

vokasional (vocational skill). Dari empat jenis kecakapan diatas, dikelompokkan 

menjadi dua kelompok jenis kecakapan, yaitu: kecakapan personal dan 

kecakapan sosial termasuk General Life Skill (GLS). Sedangkan kecakapan 

akademik dan kecakapan vokasional termasuk Spesific Life Skill (SLS).
2
 

Setiap orang memiliki tingkat kecerdasan berbeda-beda. Menyadari 

adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, setiap orang berusaha agar 

kemampuan yang mereka miliki dapat bermanfaat untuk masa depannya untuk 

menunjang tingkat kecerdasan mereka. 

                                                 
1
 Amin Kiswoyowati, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kegiatan Belajar Siswa Terhadap 

Kecakapan Hidup Siswa (Studi Tentang Pembelajaran Berorientasi Kecakapan Hidup Di Smk Negeri 

1 Losarang Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura-Budidaya Cabe 

Hibrida)”, Pendidikan Indonesia, (Online), Edisi 1, Agustus, 2011, 123, (http://jurnal.upi.edu, diakses 

9 Maret 2017). 
2
 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education): Konsep dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 28. 

http://jurnal.upi.edu/


 

 

Kecerdasan yang tidak diiringi dengan kemampuan akan menjadi sesuatu 

yang sia-sia. Kemampuan mempunyai arti kesanggupan, kecakapan, atau 

kekuatan. Setiap anak didik mempunyai kemampuan dasar yang dibawa sejak 

lahir dari generasi sebelumnya. Kemampuan dasar tersebut selanjutnya 

dikembangkan dengan adanya pengaruh dari lingkungan.
3
 

Dalam menghadapi lingkungan masyarakat, diperlukan adanya suatu 

kecakapan dalam mempertahankan kehidupannya. Kecakapan-kecakapan 

tersebut dalam dunia pendidikan disebut dengan kecakapan hidup. Kecakapan 

hidup yang dipelajari ada empat skill. Keempat skill tersebut terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu general life skills dan spesific life skills. General life skill 

membahas dua kecakapan, yakni personal skill dan social skill. Salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan indidvidu untuk mengelola 

dirinya sendiri (personal skill). 

Sedangkan motivasi diri adalah menggunakan hasrat kita yang paling 

dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi 

kegagalan dan frustasi.
4
 

Unsur-unsur dasar motivasi untuk belajar dan menguasai lingkungan 

sebagian berasal dari warisan genetik. Sejak awal kehidupan, seorang bayi 

                                                 
3
 Cholil dan Sugeng Kurniawan,  Psikologi Pendidikan: Telaah Teoritik dan Praktik 

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 182. 
4
 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi, Terj. Alex Tri 

Kantjono Widodo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 514. 



 

 

mempunyai rasa ingin tahu tentang dunianya dan berusaha memahaminya. Tetapi 

ketika pada usia sekolah dasar, banyak anak yang mulai kehilangan semangat 

untuk belajar.
5
 

Dengan motivasi dimaksud usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi sehingga anak itu mau, ingin melakukannya. Bila ia tidak suka, ia akan 

berusaha untuk melakukannya. Anak-anak akan giat mengangkat batu untuk 

mendirikan benteng dalam permainan perang-perangan, tetapi mereka tidak sudi 

menggeser sebuah batu pun kalau pekerjaan itu tak menarik, kecuali dengan 

paksaan dan pengawasan.
6
 

Seorang anak akan terdorong untuk melakukan sesuatu apabila merasai 

suatu kebutuhan. Kebutuhab seseorang senantiasa berubah selama hidupnya. 

Sesuatu yang menarik dan diinginkannya pada suatu saat tidak lagi diacuhkannya 

pada saat lain. Itulah sebabnya motif-motif harus dipandang sebagai sesuatu yang 

dinamis.
7
 Terutama dalam kegiatan pembelajaran agar siswa mampu memahamai 

materi dengan baik. 

Pemahaman merupakan kemampuan umum yang mendapat penekanan 

dalam proses belajar-megajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang 

sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus 

                                                 
5
 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelegence Pada Anak, Terj. Alex Tri 

Kantjono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 227. 
6
 Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 73. 

7
 Ibid, 74. 



 

 

menghubungkannya dengan hal-hal lain.
8
 Sehingga siswa sadar bahwa materi 

yang mereka pelajari harus mampu mereka ketahui, pahami, dan mereka 

terapkan dalam situasi dan keadaan yang sesuai. Siswa yang telah memahami 

materi pelajaran, akan berusaha merubah sikap dan perilaku mereka kearah yang 

lebih baik. 

Pwmahaman materi, terutama materi akidah akhlaq sangat berperan 

penting dalam memperngaruhi perilaku siswa. Jika siswa paham akan materi 

Akidah Akhlaq, maka mereka akan berusaha menjadi lebih baik. Namun 

kenyataannya pada pengamatan di MTsN Goranggareng tidak seperti itu. Tidak 

semua siswa mampu memahami apa yang sedang mereka pelajari. Mereka hanya 

tahu tetapi tidak mengerti. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Kecakapan Pribadi dan Motivasi Diri 

Terhadap Pemahaman Materi Akidah Akhlaq Siswa Kelas VII A MTsN 

Goranggareng Tahun Ajaran 2016/2017. 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti, namun karena masa 

peralihan dari sekolah dasar menuju sekolah menengah merupakan sebuah masa 

yang tidak mudah dan membutuhkan waktu bagin para siswa untuk 

menyesuaikan diri, maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh 

                                                 
8
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 106. 



 

 

kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng Tahun Ajaran 2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kecakapan pribadi terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq siswa kelas VII A? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah 

Akhlaq siswa kelas VII A? 

3. Apakah ada pengaruh antara kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kecakapan pribadi terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq siswa kelas VII A; 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq siswa kelas VII A; dan 

c. Untuk mengetahui pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A. 

 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Untuk membuktikan teori tentang pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi 

diri terhadap kedisiplinan siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan upaya pihak sekolah 

dalam meningkatkan kecakapan pribadi dan motivasi diri siswa menjadi 

lebih baik. 

b. Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh supaya dalam mengajar mampu meningkatkan kecakapan 

pribadi dan motivasi diri siswa. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I: Pendahuluan. Berisi gambaran umum mulai dari latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Landasan Teori. Berisi tentang teori yang digunakan yaitu tentang 

kecakapan pribadi, motivasi diri, pemahaman materi, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 



 

 

BAB III: Metode Penelitian. Membahas tentang rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB 1V: Hasil Penelitian. Berisi temuan dan hasil yang meliputi gambaran 

umum lokasi penellitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahsan dan 

interpretasi. 

BAB V: Penutup. Bagian terakhir dari pembahasan berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang merupakan bagian penutup dari penelitian. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kecakapan Pribadi 

a) Pengertian Kecakapan Pribadi 

Kecakapan hidup memilliki arti yang berbeda-beda. Kecakapan 

berasal dari kata “cakap” yang berarti pandai mahir,. Sedangkan yang 

dimaksud kecakapan adalah kepandaian atau kemahiran seseorang 

melakukan suatu pekerjaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam 

pengertian kecakapan hidup, namun esensinya sama yaitu bahwa 

kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan 

yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan 

nikmat dan bahagia. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan hidup adalah 

pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan 

secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari 

agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan 

kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya.
9
 

                                                 
9
 Basuki, “Pesantren dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)” Cendekia,Vol. 5, No. 2, 

Juli-Desember, 2007, 295. 



 

 

Kecakapan pribadi adalah kecakapan yang diperlukan seseorang 

untuk mengenali dirinya secara utuh. Agar seseorang mampu 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sesuatu yang 

tidak sia-sia dimiliki karena pemanfaatannya dan usaha yang dilakukan 

secara maksimal. Kecakapan ini meliputi kecakapan akan diri atau 

memahami diri (self awareness) dan kecakapan berpikir (thinking skill).
10

 

Kecakapan pribadi juga diperlukan seseorang untuk menemukan 

peluang yang ada dalam dirinya untuk mampu menghadapi 

kehidupannya. Dengan memiliki kecakapan pribadi, seseorang dapat 

bertahan lebih lama dalam mempertahankan kemampuannya 

dimasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang dituntut untuk 

dapat memiliki kecerdasan dan kemampuan yang unggul dari orang-orang 

sebelumnya. 

b) Macam-macam Kecakapan Pribadi 

Kecakapan pribadi mencakup dua kecakapan yaitu: 

1) Kecakapan  terhadap kesadaran diri (self awareness) 

Secara etimologis, kesadaran berarti (keinsafan), keadaan 

mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Secara 

terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai timbulnya sikap 

                                                 
10

 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifadah, 2013), 115. 



 

 

mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindaklanjuti sesuatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
11

 

Kesadaran diri adalah bahan baku pentingnya untuk 

menunjukkan kejelasan dan pemahaman tentang perilaku seseorang. 

Kesadaran diri juga menjadi titik tolak bagi perkembangan pribadi. 

Dimana saluran menuju kesadaran diri adalah rasa tanggungjawab 

dan keberanian.
12

 

Makmun Mubayidh menyebutkan bahwa yang termasuk 

kesadaran diri/mengenali diri yaitu:
 13

 

(a) Memperhatikan secara berkesinambungan apa yang terjadi 

dalam diri sendiri. 

(b) Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 

(c) Mengenali emosi diri sendiri dan pengaruhnya. 

(d) Melihat secara realistis dan optimis. 

2) Kecakapan berpikir (thinking skill)  

Kecakapan berpikir adalah kecakapan dalam menggunakan 

pikiran/rasio secara optimal. Kecakapan ini adalah kecakapan yang 

diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini 

mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan 

                                                 
11

 Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan (Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan) 

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 119-120. 
12

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), 70. 
13

 Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak. Terj. Muhammad 

Muchson Ansy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 22. 



 

 

informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, 

serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif.
14

 

Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang 

reflektif, kritis dan kreatif, yang berorientasi pada suatu proses 

intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), 

aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintisis) atau 

dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, 

atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan 

(kepercayaan) dan tindakan.
15

 

Kecakapan menggali dan menemukan informasi memerlukan 

kemampuan dasar, yaitu membaca, menghitung dan melakukan 

observasi. Informasi yang telah dikumpulkan harus diolah agar lebih 

bermakna. Mengolah informasi artinya memproses menjadi suatu 

kesimpulan. Setelah informasi diolah menjadi suatu kesimpulan, 

tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan. Pemecahan masalah 

yang baik tentu berdasarkan informasi yang cukup dan telah diolah. 

Untuk memecahkan masalah dituntut memiliki kemampuan berpikir 

rasional, berpikir kreatif, berpikir alternatif, berpikir sistem dan 

sebagainya. 

 

                                                 
14

 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, 112-113. 
15

 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru), (Jakarta: REFRENSI, 2012), 86-

87. 



 

 

2. Motivasi Diri 

a) Pengertian Motivasi Diri 

Dalam proses pembelajaran, adanya motivasi belajar baik yang 

timbul dari dalam maupun luar individu sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar maka ia tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Namun, ada yang perlu digaris 

bawahi bahwa motivasi yang timbul pada setiap pribadi siswa berbeda-

beda, ada yang tinggi dan ada juga rendah. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan motivasi belajar, diperlukan stimulus yang tepat agar 

proses pembelajaran tetap berjalan dengan lebih kondusif.
16

 

Motivasi diri adalah sebuah kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Setiap orang memiliki 

kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak. 

Proses mendapatkan dorongan bertindak pada dasarnya sebuah proses 

penyadaran akan keinginan diri sendiri yang biasanya terkubur. 

Motivasi merupakan satu kekuatan yang merupakan dorongan 

individu untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan atau 

dikehendakinya.
17

 Mc. Donald mengatakan bahwa, motivasi adalah satu 

                                                 
16

 Putri Wahyuningtyas, “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi 

Belajar dengan Perilaku Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 01 

Jenangan”, Ponorogo, Jurnal Cendekia, (Online), Vol. 12 No. 1, Juni 2014), 54-55. 

(http://jurnal.stainponorogo.ac.id, diakses 9 Maret 2017). 
17

 Chalidjah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 43. 

http://jurnal.stainponorogo.ac.id/


 

 

perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.
18

 

Untuk motivasi diri dalam belajar merupakan kekuatan pendorong 

dan pengarah perbuatan belajar. Pendorong dalam arti pemberi kekuatan 

yang memungkinkan perbuatan belajar dijalankan. Pengarah dalam arti 

pemberi tuntunan kepada perbuatan belajar kearah tujuan yang yang telah 

ditetapkan.
19

 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tigkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung.
20

 Motivasi diri siswa dalam belajar dapat dikatakan pula 

motivasi internal yang terdapat pada siswa. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; 

(4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
21

 

 

                                                 
18

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 148. 
19

 Haris Mudjiman, Belajar Mandiri: pembekalan dan Penerapan (Surakarta: UNS Press, 

2011), 39. 
20

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 23. 
21

 Ibid, 23. 



 

 

b) Jenis-jenis Motivasi 

Menurut Hanafiah dan Cucu Suhana ada dua jenis motivasi antara 

lain: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsic adalah  motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang 

dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu.
22

 Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang 

datangnya secara alamiah atau murni dari diri peserta didik itu sendiri 

sebagai wujud adanya kesadaran diri. Misalnya: keinginan untuk 

mendapatkan keterampilan tertentu, mengembangkan sikap untuk 

berhasil, menyenangi kehidupan, dan lain-lain.
 23 

2) Motivasi ekstrinsik. Yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar.
24

 Maksudnya, motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor 

diluar diri peserta didik. Seperti: adanya pemberian nasehat dari 

gurunya, hadiah, kompetisi sehat antara peserta didik, hukuman, dan 

sebagainya.
25
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c) Kecakapan Dalam Motivasi Diri 

Goleman menjelaskan bahwa unsur motivasi dalam kecerdasan 

emosi, melahirkan kecakapan yang meliputi:
 26

 

1) Berprestasi, orang dengan kecakapan ini mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

(a) Berorientasi kepada hasil, dengan semangat juang tinggi untuk 

meraih tujuan dan memenuhi standar. 

(b) Menetapkan sasaran yang menantang dan berani mengambil 

resiko yang telah diperhitungkan. 

(c) Mencari informasi sebanyak-banyaknya guna mengurangi 

ketidakpastian dan mencari cara yang lebih baik. 

(d) Terus belajar untuk meningkatkan kinerja mereka. 

2) Komitmen, orang dengan kecakapan ini mempunyai karakter, antara 

lain: 

(a) Siap berkorban demi pemenuhan sasaran perusahaan yang lebih 

penting. 

(b) Merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar. 

(c) Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan 

keputusan dan penjabaran pilihan-pilihan. 

(d) Aktif mencari peluang guna memenuhi misi kelompok. 
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3) Inisiatif dan optimism, orang yang memiliki kecakapan ini memiliki 

keterampilan, diantaranya: 

Untuk inisiatif meliputi: 

(a) Siap memanfaatkan peluang. 

(b) Mengejar sasaran lebih daripada yang dipersyaratkan/ 

diharapkan dari mereka. 

(c) Berani melanggar batas dan aturan yang tidak perlu prinsip 

apabila tugas dapat dilaksanakan. 

(d) Mengajak orang lain melakukan sesuatu yang tidak lazim dan 

bernuansa petualang. 

Untuk optimism meliputi: 

(a) Tekun dalam mengejar sasaran kendati banyak halangan dan 

kegagalan. 

(b) Bekerja dengan harapan sukses, bukannya takut gagal. 

(c) Memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang 

dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. 

3. Pemahaman 

a) Pengertian Pemahaman 

Menurut Ian, pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, 

cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. 

Pengertian pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan 



 

 

mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam 

satu komunikasi.
 27

 

Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi, 

serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara 

verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang 

ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, 

memberi contoh, dan mengambil keputusan. 

Dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal 

sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk 

menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami 

konsep dari pelajaran tersebut. Yang berarti bahwa, mengetahui belum 

tentu memahami. Tetapi, jika mampu memahami berarti telah 

mengetahui. 

Dari pendapat diatas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, 

yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat 

mempertahankan, membedakan, memperluas, menjelaskan, memberi 

contoh, dan mengambil keputusan. Indikator pemahaman menunjukkan 

bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari 
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pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami 

sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui 

tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. 

b) Jenis-Jenis Pemahaman 

Pemahaman dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain:
 28

 

1) Tingkat rendah: pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam 

arti sebenarnya. Misal: bahasa asing dan bahasa Indonesia. 

2) Tingkat menengah: pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa. 

3) Tingkat tinggi: pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi yang 

diharapkan, seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat 

membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi 

dalam arti waktu atau masalahnya. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang 

disampaikan guru dalam proses belajar mengajar, maka perlu adanya 

penyusunan item tes pemahaman. Ada yang sebagian dalam bentuk 

gambar, dan ada yang dalam bentuk pilihan ganda atau tipe benar-salah, 

dan ada pula dalam bentuk isian atau uraian. 
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4. Akidah Akhlaq 

a)  Pengertian Akidah 

Secara etimologis, akidah berasal dari kata ‘aqada yang 

mengandung arti ikatan atau keterikatan, atau dua utas tali dalam satu 

buhul yang tersambung. Secara terminologis, akidah dalam Islam berarti 

keimanan atau keyakinan seseorang terhadap Allah yang menciptakan alam 

semesta beserta seluruh isinya dengan segala sifat dan perbuatan-Nya.
29

 

Yang dimaksud aqidah dalam bahasa Arab, menurut etimologi, 

adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan 

menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis 

artinya adalah iman atau keyakinan.
30

 

b) Pengertian Akhlaq 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq, yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Prof. KH. Farid Ma’ruf membuat kesimpulan tentang definisi akhlak 

sebagai berikut: “kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan 

dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pikiran terlebih 

dahulu”.
31
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Namun, pengertian watak berbeda dengan kepribadian. Menurut 

Allport, watak umumnya menunjukkan arti normatif. Dengan demikian, 

watak tepat dipergunakan untuk menyatakan hal-hal perbuatan yang 

sifatnya etis.
32

 

Ibnu Maskawaih memberikan definisi akhlak, yaitu “suatu keadaan 

bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan 

itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan.” Kemudian Al-Ghazali 

memberikan definisi yaitu, “suatu ungkapan tentang keadaan pada jiwa 

bagian dalam yang melahirkan macam-macam tindakan dengan mudah, 

tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.”
33

 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1989) akhlak 

ialah tingkah laku, perangai, akhlaq, budi pekerti, yang mengandung 

makna perilaku yang baik, bijaksana dan manusiawi.
34

 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa perbuatan baik adalah merupakan 

akhlaq yang wajib kita kerjakan.
35

 Akhlaq itu adalah ibarat dari keadaan 

jiwa dan bentuknya yang bersifat batiniah sebagaimana dijelaskan al-

Ghazali bahwa keindahan bentuk lahir tidak akan sempurna dengan 

keindahan kedua biji mata, hidung, mulut maupun pipi, akan tetapi 
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haruslah ada keindahan keseluruhan untuk kesempurnaan bentuk lahir. 

Demikian juga keindahan batin ada empat unsur yang harus baik 

keseluruhannya supaya akhlaq manusia itu sempurna. Unsur tersebut yaitu: 

kekuatan ilmu, keuatan marah, kekuatan syahwat, dan kekuatan adil.
36

 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran 

Akidah Akhlaq mengandung arti pengajaran yang membicarakan tentang 

keyakinan dari suatu kepercayaan dan nilai suatu perbuatan baik atau buruk 

yang dengannya diharapkan tumbuh suatu keyakinan yang tidak dicampuri 

keragu-raguan serta perbuatannya dapat dikontrol oleh ajaran agama. 

5. Pengaruh Kecakapan Pribadi dan Motivasi Diri Terhadap Pemahaman 

Materi Akidah Akhlaq Siswa 

Personal skill adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan 

potensinya serta mampu memberdayakannya untuk mengurangi kehidupan 

mengarungi kehidupan diri bersama lingkungannya. Personal skill terdiri dari 

dua kecakapan, yaitu kecakapan mengenal diri dan kecakapan berpikir.
37

 

Personal skill mencakup dua kecakapan yaitu kecakapan terhadap 

kesadaran diri dan kecakapan berpikir. Kesadaran diri adalah bahan baku 

penting untuk menunjukkan kejelasan dan pemahaman tentang perilaku 

seseorang. Faktor-faktor inilah yang sangat penting artinya pada saat 
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menghadapi berbagai aspek diri sendiri yang tidak menyenangkan.
38

 

sedangkan untuk kecakapan berpikir mencakup antara lain kecakapan 

menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan secara cerdas, serrta kecakapan memecahkan masalah 

secara arif dan kreatif.
39

 

Sedangkan motivasi belajar dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri untuk 

menguasai sesuatu kompetensi guna mengatasi masalah.
40

 Untuk motivasi diri 

dalam belajar merupakan kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan 

belajar.
41

 

Crow & Crow secara terperinci menyatakan inteligensi sering 

dikaitkan dengan daya ingat, penalaran, dan pemecahan masalah. Inteligensi 

merupakan kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu (Azwar, 

1996). Gardner (dalam Munandar, 1999), merumuskan inteligensi sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang 

dihargai dalam satu kebudayaan. Hal senada dikemukakan oleh Sarwono 

(dalam Mashuri, 2003) inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu 

untuk berpikir dan bertindak terarah serta mengolah dan menguasai 

lingkungan secara efektif. Wechler (dalam Monks, 1989) mengartikan 

                                                 
38

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, 70. 
39

 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, 112. 
40

 Haris Mudjiman, Belajar Mandiri: Pembekalan dan Penerapan, 41-42. 
41

 Ibid, 39. 



 

 

inteligensi sebagai suatu kecakapan global aatau rangkuman kecakapan untuk 

dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan 

lingkungan secara efisien.
42

 

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kecakapan pribadi dan 

motivasi diri berpengaruh terhadap pemahaman materi siswa. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan telaah penelitian hasil terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil dari telaah penelitian dahulu 

sebagai berikut: 

Pertama:Ika Munawarotul Mustafida pada tahun 2016 dengan judul 

Pengaruh Kesadaran Diri dan Motivasi Diri Terhadap Kedisiplinan Siswa di MTs 

Ma’arif Sukosari Tahun Pelajaran 2015/2016 yang meneliti tentang bagaimana 

pengaruh kesadaran diri terhadap kedisiplinan siswa di MTs Ma’arif Sukosari 

tahun pelajaran 2015/2016, bagaimana pengaruh motivasi diri terhadap 

kedisplinan siswa di MTs Ma’arif Sukosari tahun pelajaran 2015/2016, dan 

bagaimana pengaruh kesadaran diri dan motivasi diri terhadap kedisplinan siswa 

di MTs Ma’arif Sukosari tahun pelajaran 2015/2016. Hasil dari penelitian 

tersebut bahwa kesadaran diri berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa di Mts 

Ma’arif Sukosari Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa dengan taraf kesalahan 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,98 sedangkan Fhitung > 

                                                 
42

 Kadim Masaong dkk, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence (Sinergi Kecerdasan 

Intelektual, Emosional dan Spiritual Untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang) (Bandung: 

ALFABETA, 2011), 61-62. 



 

 

Ftabel, artinya kesadaran diri berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa di MTs 

Ma’arif Sukosari. Dengan demikian maka hipotesa pertama dapat diterima. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan kesadaran diri 

berpengaruh 27,8944% terhadap kedisiplinan siswa di MTs Ma’arif Sukosari.
43

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

sama-sama menjadikan salah satu kecakapan hidup sebagai variabel yang 

mempengaruhi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu, jika penelitian ini meneliti tentang pengaruh kesadaran diri 

terhadap kedisiplinan siswa, pengaruh motivasi diri terhadap kedisiplinan siswa, 

serta pengaruh kesadaran diri dan motivasi diri terhadap kedisiplinan siswa. 

Maka dalam penelitian yang dilakukan, yang diteliti adalah pengaruh kecakapan 

pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, pengaruh motivasi diri 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, serta pengaruh kecakapan pribadi 

dan motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq. 

Kedua: Hanifah Anggraini pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh 

Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII MTsN Sidorejo Wungu Kabupaten Madiun 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang 

bagaimana lingkungan keluarga siswa kelas VII MTsN Sidorejo Wungu 

Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016, bagaimana motivasi belajar 
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siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas VII MTsN Sidorejo Wungu Kabupaten 

Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016, bagaimana prestasi belajar mata pelajaran 

Fiqih kelas VII MTsN Sidorejo Wungu Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 

2015/2016, serta bagaimana pegaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VII MTsN Sidorejo Wungu Kabupaten 

Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016. Dan hasil dari penelitian ini yaitu 

lingkungan keluarga dan motivasi belajar siswa berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas VII MTsN Sidorejo 

Wungu Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan Fhitung 17,087029 dan dibandingkan dengan Ftabel 

dengan taraf signifikansi 5% yaitu 3,09. Maka Fhitung > Ftabel. Berdasarkan 

perhitungan koefisien determinasi (R
2
) diatas didapatkan nilai yaitu 34,87%, 

artinya lingkungan keluarga dan motivasi belajar siswa berpengaruh sebesar 

34,87% terhadap prestasi belajar mata pelajaran Fiqih dan 65,13% sisanya 

dipengaruhi faktor-faktor lain.
44

 

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan yaitu sama-

sama menjadikan motivasi sebagai variabel yang mempengaruhi. Perbedaanya 

yaitu, jika dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang lingkungan keluarga 

siswa, motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa, serta pengaruh lingkungan 

keluarga dan motivasi belajar terhadap prestasi  
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belajar siswa. Maka dalam penelitian yang dilakukan, peneliti meneliti 

tentang pengaruh kecakapan pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, 

pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, serta 

pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq. 

Ketiga: M. Ichwan Nurcholish pada tahun 2016 dengan judul Korelasi 

Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru dengan Pemahaman 

Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X AK di SMKN 1 Ponorogo Tahun 2016. 

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana persepsi siswa terhadap 

kompetensi profesional guru di SMKN 1 Ponorogo tahun 2016, bagaimana 

pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI kelas X AK di SMKN 1 Ponorogo 

tahun 2016, bagaimana korelasi persepsi siswa terhadap kompetensi profesional 

guru dengan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI kelas X AK di SMKN 1 

Ponorogo tahun 2016. Hasil dari penelitian yaitu berdasarkan perhitungan “Ø” 

Koefisien Kontingensi ditemukan Ø 0= 0,360 > (lebih besar) daripada Øt pada 

taraf signifikansi 5% sebesar 0,349, maka Ø0 > Øt, maka ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikansi antara persepsi siswa 

terhadap kompetensi profesional guru dengan pemahaman 



 

 

siswa pada mata pelajaran PAI Kelas X AK SMKN 1 Ponorogo dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,360 dengan kategorisasi korelasi sedang.
45

 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan yaitu sama-

sama menjadikan pemahaman sebagai variabel yang dipengaruhi. Perbedaanya, 

pada penelitian ini peneliti meneliti tentang persepsi siswa terhadap kompetensi 

professional guru, pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI, serta korelasi 

persepsi siswa terhadap kompetensi professional guru dengan pemahaman siswa 

pada mata pelajaran PAI. Sedangkan pada penellitian yang dilakukan, peneliti 

meneliti tentang pengaruh kecakapan pribadi terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq, pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah 

Akhlaq, serta pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman 

materi Akidah Akhlaq. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan 

peneliti: 

Pemahaman terhadap materi merupakan tahapan penting yang harus 

dikuasai oleh setiap siswa. Karena dengan memahami materi yang diketahuinya, 

siswa mampu menjelaskan, menyimpulkan, dan memberikan sebuah contoh, 

serta mengambil keputusan pada sebuah masalah yang dihadapkan padanya 
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dengan pemecahan yang kreatif. Sebuah pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

siswa mampu mengaplikasikan materi pelajarannya.  

Motivasi belajar merupakan daya dorong dalam diri siswa yang akan 

membangkitkan semangat belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki siswa bisa tercapai. Sedangkan 

kecakapan pribadi adalah keterampilan seeorang dalam menggali dan 

menemukan informasi untuk diolah dan diambil sebuah keputusan. 

Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kecakapan pribadi terhadap pemahaman siswa pada materi Akidah Akhlaq, 

bagaimana pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman siswa pada materi 

Akidah Akhlaq, dan bagaimana pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri 

terhadap pemahaman siswa pada materi Akidah Akhlaq. 

D. Pengajuan Hipotesis 

a. Pengaruh kecakapan pribadi terhadap pemahaman siswa pada materi akudah 

akhlaq 

Salah satu faktor keberhasilan penguasaan materi adalah adanya 

kecakapan pribadi. Kecakapan pribadi merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain. Salah satu jenis 

kecakapan pribadi adalah kesadaran diri. Dengan adanya kesadaran diri, 

seseorang mampu mengatur dirinya untuk bisa bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.dengan kesadaran diri seseorang mampu mengatur kerja otak 



 

 

sehingga pengetahuan yang didapatnya akan mudah dipahami dan 

dimengerti.  

Pendapat ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ika Munawarotul Mustafida pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 

kesadaran diri menunjukkan pengaruh positif terhadap kedisiplinan siswa..  

H1 : Adanya kesadaran diri berpengaruh positif terhadap pemahaman 

siswa pada materi Akidah Akhlaq 

b. Pengaruh motivasi diri terhadap pemahaman siswa pada materi Akidah 

Akhlaq 

Dalam sebuah proses pembelajaran, perlu adanya dorongan untuk 

melakukann kegiatan tersebut. Setiap orang memiliki alasan sendiri yang 

mendorong mereka untuk melakukan suatu kegiatan tertentu demi 

tercapaunya suatu tujuan yang diharapkan. Sehingga dorongan atau alasan 

tersebut mampu membawa dampak yang positif bagi kemampuan seseorang 

dalam memahami sesuatu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Anggraini pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa pemahaman pada suatu materi memerlukan motivasi 

untuk melakukannya, baik berupa praktik maupun teori. 

H2 : Motivasi diri berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa pada 

materi Akidah Akhlaq 

 



 

 

c. Pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman siswa 

pada materi Akidah Akhlaq 

Pemahaman siswa pada suatu mata pelajaran tidak dapat diperoleh 

begitu saja tanpa adanya kesadaran diri akan pentingnya mata pelajaran 

tersebut bagi dirinya, dan tanpa adanya hasrat dari dalam lubuk hati terdalam 

untuk memahami materi mata pelajaran tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ichwan Nurcholish pada tahun 

2016 menunjukkan hasil bahwa pemahaman siswa dipengaruhi oleh banyak 

factor. 

H3 : Kecakapan pribadi dan motivasi diri berpengaruh positif terhadap 

pemahaman siswa pada materi Akidah Akhlaq 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini terdiri atas tiga variabel. Pembagiannya yaitu 

dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk variabel 

independennya yaitu kecakapan pribadi dan motivasi diri. Sedangkan untuk 

variabel dependennya yaitu pemahaman materi. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan yaitu kecakapan pribadi (X1) 

dan pemahaman materi (Y) dengan menggunakan analisis regresi sederhana, 

motivasi diri (X2) dan pemahaman materi (Y) menggunakan analisis regresi 

sederhana, serta kecakapan pribadi (X1), motivasi diri (X2) dan pemahaman 

materi (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

 

 

 

Gambar rancangan penelitian 

Keterangan: 

X1 : Kecakapan Pribadi 

X2 : Motivasi Diri 

Y : Pemahaman 

 (X1) 

 (Y) 

 (X2) 



 

 

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial (sendiri-sendiri) 

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan (bersama-sama) 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
46

  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 31 siswa. 

Tabel 3.1 

Daftar populasi 

No. Kelas Jumlah 

1 VII A 31 

Total 31 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, maka sampel dapat diambil dari 

populasi yang harus betul-betul representatif (mewakili).
47

 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa apabila subjek penelitian 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi
48

. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh (boring sample) yaitu meneliti semua 

anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel.
49

 Sehingga sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII A MTsN Goranggareng dan 

penelitian ini disebut juga sebagai penelitian populasi. Sampel penelitian: 

Tabel 3.2 

Daftar sampel 

No. Kelas Jumlah 

1 VII A 31 

Total 31 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Jadi, 

instrument adalah alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
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diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrument berupa angket 

untuk mengumpulkan data.
50

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Kecakapan Pribadi 

Indikator 

No item 

Favorable Unfavorable 

1. Memperhatikan secara 

berkesinambungan apa yang terjadi 

dalam diri sendri 

13,36,44,45 21,27,28,35,42,48 

2. Mengenali kekuatan dan kelemahan 

diri sendiri 
3,8,10,12,20 14,22,34,40,46 

3. Mengenali emosi diri sendiri dan 

pengaruhnya 
4,5,15 9,16,49,50 

4. Melihat secara realistis dan optimis 1,2,18,19,29,30,41 37,38 

5. Menggali dan menemukan informasi. 11,23,25 24,39 

6. Mengolah informasi dan mengambil 

keputusan secara cerdas. 
6,17,33 31,47,51 

7. Mampu memecahkan masalah secara 

arif dan kreatif. 
7 26,32,43,52 

Jumlah 26 26 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket Motivasi Diri 

Indikator 

No item 

Favorable Unfavorable 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 1,12,31,34,36,25 5,17,26,37,38,41,

                                                 
50

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 78. 



 

 

43 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar 

4,8,18,20,21,27,28,

35 
10,15,19,22,42 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan 
3,6,23,29,30,33,40 13,14,24,39,44 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 
 16,32 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar 
11 9 

6. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif 
 2,7 

Jumlah 22 22 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-

jawab dengan responden). Instrument atau alat pengumpulan datanya berisi 

sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pertanyaan  bisa 

bermacam-macam, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur, dan 

pertanyaan tertutup.
51

 

Merupakan teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

yaitu peneliti tidak secara langsung bertanya jawab dengan responden 

(Santoso, 2015). Dalam penelitian ini angket atau kuesioner diberikan 
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kepada siswa kelas VII A di MTsN Goranggareng untuk mengetahui 

pengaruh kecakapan diri dan motivasi diri terhadap pemahaman siswa pada 

materi Akidah Akhlaq. 

Penumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial 

telah ditetapkan secara spesifik yang disebut variabel penelitian.
52

 

Tabel 3.5 

Skor Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

Pengumpulan data menggunakan angket pada penelitian ini untuk 

mendapatkan data mengenai kecakapan pribadi dan motivasi diri siswa. 

2. Dokumentasi 

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup 

tetapi benda mati. Metode dokumentasi dilakukan untuk mencari variabel 

yang sudah ditentukan.
53

 Baik berupa tata tertib, catatan rapat, maupun 
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hasil belajar/tes. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data hasil dari 

ulangan harian yang dilakukan leh guru mata pelajaran Akidah Akhlaq. 

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 teknis analisis data dapat diartikan sebagai 

cara melaksanakan analisis terhadap data baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik 

populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
54

 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Untuk menjawab hipotesa pertama dan kedua, peneliti menggunakan 

analisis regresi linier sederhana, serta untuk menjawab hipotesa ketiga, peneliti 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur indikator dari objek penelitian (Santoso, 2015). 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner yang 

disusun tersebut itu valid atau sahih. 
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Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Dengan 

rumus: 

 

 

Keterangan: 

xyR
 

: koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : jumlah responden 

X :nilai hasil uji coba 

Y : nilai rata-rata ulangan harian 

XY : jumlah hasil perkalian antara X dan Y
55

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Spearman Brown, dengan membelah atas 

item-item ganjil. Rumusnya: 

2
1

2
1

2
1

2
1

11
1

2

r

r
r


  

Keterangan: 

11r  : reliabilitas internal seluruh instrumen 

2
1

2
1r  : korelasi produk momen antara belahan pertama dan belahan 

kedua.
56
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2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Dalam analisis hasil penelitian ini menggunakan rumus uji Lillifors. 

Dengan rumus mean sebagai berikut: 

n

fx
M x




 

Untuk rumus standar deviasi sebagai berikut:
 

22








 





n

fx

n

fx
SDx

 

Sedangkan untuk rumus lilifors sebagai berikut: 






x
Z

 

b. Uji Regresi Linier Sederhana 

Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah no.1 dan 2 adalah dengan menggunakan regresi linier 

sederhana yang menggunakan rumus sebagai berikut: 

ixbby 10
ˆ   

1) Langkah pertama mencari 
0b  dan 

1b  

xy

xnx

yxnxy

bb

b

10

221
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2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

x terhadap variabel y. 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Uji Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Square Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR)

 
 

n

y
xybyb

2

10




 

db

SSR
MSR   

Error n-2 SS Error (SSE) 

 xybyby  10

2
 

MS Error (MSE) 

db

SSE
MSE   

Total n-2 SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2 
  

 

Daerah penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 
0H bila  1;  pnphitung FF   



 

 

3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel x terhadap variabel y) 

SST

SSR
R 2

 

c. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

no. 3 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda 2 variabel 

bebas. Sedangkan untuk mendapatkan model regresi linier berganda 2 

variabel, yaitu: 

22110
ˆ xbxbby 
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2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel 

bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen. 

Tabel 3.7 

Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Square (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi 2 SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
yxbyxbyb

2

22110


  df

SSR
MSR   

Error n-3 SS Error (SSE) 

 yxbyxbyby 22110

2 

 

MS Error (MSE) 

df

SSE
MSE   

Total n-1 SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2 
  

 

Daerah penolakan 

Tolak 
0H bila  1;  pnphitung FF   

3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi 

(besarnyapengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen) 



 

 

SST

SSR
R 2

 

Keterangan:  

Y : variabel terikat/dependen 

X : variabel bebas/independen 

b0 : prediksi intercept (nilai jika x=0) 

b1, b2 : prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n : jumlah observasi/pengamatan 

x : data ke-i variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2..n 

y : data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana i=1,2..n 

x  : men/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

(independen/bebas) 

y  : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat) 

R
2
 : koefisien determinasi 

SSR : Sum Of Square Regression 

SSE : Sum of Square Error 

SST : Sum of Square Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error
57
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F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Untuk keperluan uji validitass instrumen penelitian, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan 96 

instrumen, 52 butir soal untuk variabel kecakapan pribadi, dan 44 butir soal 

untuk variabel motivasi diri. Dari hasil perhitungan validitas kesadaran diri, 

terdapat 30 butir soal yang valid, yaitu item nomor: 1, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 

19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 

50, 51, 52. Untuk skor jawaban angket uji valliditas kecakapan pribadi dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

Sedangkan untuk variabel motivasi diri, dari 44 soal terdapat 38 butir 

soal yang valid, yaitu item nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, dan 44. Untuk skor jawaban angket validitas motivasi diri dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

Untuk hasil perhitungan valliditas butir soal instrumen penelitian 

variabel kecakapan pribadi dapat dilihat pada lampiran 3, dan untuk hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel motivasi diri 

dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil dari perhitunngan tersebut didapatkan 

“r” kritis 0,361 yang diperoleh dari tabel nilai koefisien korelasi “r” product 

moment pada db (derajat bebas) 28. Maka hasil dari perhiungan tersebut 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut ini. 



 

 

Tabel 3.8 

Hasil perhitungan validitas angket variabel kecakapan pribadi 

Nomor 

Item Nilai Rxy Nilai R Tabel Keputusan 

1 0.49414 0.361 valid 

2 0.30453 0.361 tidak valid 

3 -0.2321 0.361 tidak valid 

4 -0.2585 0.361 tidak valid 

5 -0.025 0.361 tidak valid 

6 0.10558 0.361 tidak valid 

7 0.23077 0.361 tidak valid 

8 0.52683 0.361 valid 

9 0.0086 0.361 tidak valid 

10 0.55249 0.361 valid 

11 0.7448 0.361 valid 

12 0.5578 0.361 valid 

13 0.31881 0.361 tidak valid 

14 0.31473 0.361 tidak valid 

15 0.3883 0.361 valid 

16 0.12971 0.361 tidak valid 

17 -0.0243 0.361 tidak valid 

18 0.44146 0.361 valid 

19 0.4297 0.361 valid 

20 0.28815 0.361 tidak valid 

21 0.41722 0.361 valid 

22 0.398 0.361 valid 

23 0.45622 0.361 valid 



 

 

24 0.17848 0.361 tidak valid 

25 0.38054 0.361 valid 

26 -0.0646 0.361 tidak valid 

27 0.48445 0.361 valid 

28 0.56665 0.361 valid 

29 0.54394 0.361 valid 

30 0.20137 0.361 tidak valid 

31 0.40398 0.361 valid 

32 0.63289 0.361 valid 

33 0.43151 0.361 valid 

34 0.4571 0.361 valid 

35 0.35353 0.361 tidak valid 

36 0.50755 0.361 valid 

37 0.21713 0.361 tidak valid 

38 0.51466 0.361 valid 

39 0.59093 0.361 valid 

40 0.4494 0.361 valid 

41 0.26507 0.361 tidak valid 

42 0.25835 0.361 tidak valid 

43 0.42825 0.361 valid 

44 0.36701 0.361 valid 

45 0.58391 0.361 valid 

46 0.52365 0.361 valid 

47 0.12677 0.361 tidak valid 

48 0.32993 0.361 tidak valid 

49 0.23176 0.361 tidak valid 

50 0.43317 0.361 valid 



 

 

51 0.6265 0.361 valid 

52 0.65062 0.361 valid 

Tabel 3.9 

Hasil perhitungan validitas angket variabel motivasi diri 

Nomor Item r hitung r tabel Keputusan 

1 0.4802 0.361 valid 

2 0.57962 0.361 valid 

3 0.52304 0.361 valid 

4 0.5559 0.361 valid 

5 0.3902 0.361 valid 

6 0.72691 0.361 valid 

7 0.4674 0.361 valid 

8 0.5477 0.361 valid 

9 0.7597 0.361 valid 

10 0.64093 0.361 valid 

11 0.5948 0.361 valid 

12 0.15987 0.361 tidak valid 

13 0.4166 0.361 valid 

14 0..69857 0.361 valid 

15 0.58489 0.361 valid 

16 0.49495 0.361 valid 

17 0.61302 0.361 valid 

18 0.72639 0.361 valid 

19 0.44742 0.361 valid 

20 0.48121 0.361 valid 

21 -0.35831 0.361 tidak valid 

22 0.107373 0.361 tidak valid 

23 0.72845 0.361 valid 

24 0.56962 0.361 valid 

25 0.26584 0.361 tidak valid 

26 0.34054 0.361 tidak valid 

27 0.48938 0.361 valid 

28 0.79711 0.361 valid 

29 0.59114 0.361 valid 

30 0.68266 0.361 valid 



 

 

31 0.4567 0.361 valid 

32 0.19393 0.361 tidak valid 

33 0.81033 0.361 valid 

34 0.69568 0.361 valid 

35 0.5135 0.361 valid 

36 0.66935 0.361 valid 

37 0.44646 0.361 valid 

38 0.436862 0.361 valid 

39 0.436372 0.361 valid 

40 0.36273 0.361 valid 

41 0.80664 0.361 valid 

42 0.53741 0.361 valid 

43 0.68376 0.361 valid 

44 0.69519 0.361 valid 

Nomor-nomor soal pernyataan yang sebelumnya tidak valid, oleh 

peneliti diperbaiki dan diujikan kembali kepada para siswa. Kemudian, soal-

soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan data 

dalam penelitian ini. Sehingga item soal instrumen dalam penelitian ini ada 

30 butir soal untuk variabel kecakapan pribadi, dan 38 soal butir untuk 

variabel motivasi diri. 

Soal-soal pernyataan yang valid tersebut kemudian digunakan untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data Kecakapan Pribadi 

Indikator 

No item 

Favorable Unfavorable 



 

 

1. Memperhatikan secara berkesinambungan apa 

yang terjadi dalam diri sendri 
13,36,44,45 

21,27,28,35,42

,48 

2. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri 3,8,10,12,20 14,22,34,40,46 

3. Mengenali emosi diri sendiri dan pengaruhnya 4,5,15 9,16,49,50 

4. Melihat secara realistis dan optimis 
1,2,18,19,29,3

0,41 
37,38 

5. Menggali dan menemukan informasi. 11,23,25 24,39 

6. Mengolah informasi dan mengambil keputusan 

secara cerdas. 
6,17,33 31,47,51 

7. Mampu memecahkan masalah secara arif dan 

kreatif. 
7 26,32,43,52 

Jumlah 26 26 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket Motivasi Diri 

Indikator 

No item 

Favorable Unfavorable 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
1,12,31,34,36,

25 

5,17,26,37,38,41,

43 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 

4,8,18,20,21,2

7,28,35 
10,15,19,22,42 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
3,6,23,29,30,3

3,40 
13,14,24,39,44 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 
 16,32 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
11 9 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
 2,7 

Jumlah 22 22 



 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Dari hitungan reliabilitas instrumen kecakapan pribadi dapat dijelaskan 

secara terperinci sebagai berikut: 

1. Perhitungan reliabilitas instrumen kecakapan pribadi 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu item 

ganjil dan item genap. Dapat dilihat pada lampiran 5. 

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment 

antara belahan pertama (skor item ganjil) dan belahan kedua 

(skor item genap). 

Dari tabel penolong pada lampiran 5, dapat diketahui: 
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= 0,7749718502 

Langkah 3: memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

spearman brown berikut: 
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= 0,873222 

Dari hasil perhitungan reliabilitas, dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kecakapan pribadi siswa sebesar 0,873 yang kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai “r” product moment. “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > “r” tabel yaitu 

0,873 > 0,361, maka instrumen kecakapan pribadi dinyatakan reliabel.  

 

 



 

 

2. Perhitungan reliabilitas instrumen motivasi diri 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat dilihat pada 

langkah-langkah berikut ini: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu item 

ganjil dan item genap. Dapat dilihat pada lampiran 6. 

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment 

antara belahan pertama (skor item ganjil) dan belahan kedua 

(skor item genap). 

Dari tabel penolong pada lampiran 6, dapat diketahui: 
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Langkah 3: memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

spearman brown berikut: 
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Dari hasil perhitungan reliabilitas, dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kecakapan pribadi siswa sebesar 0,919 yang kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai “r” product moment. “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > “r” tabel yaitu 

0,919 > 0,361, maka instrumen kecakapan pribadi dinyatakan reliabel.  

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MTsN Goranggareng 

1. Sejarah Berdirinya  

Awal mula berdirinya MTsN Goranggareng, pertama kali yang 

mendirikan cabang PSM Goranggareng. Awalnya letak dari madrasah 

tersebut yaitu di sebelah selatan yang sekarang menjadi sekolah menengah 

kejuruan dan tanahnya dihibahkan ke lembaga tersebut. Kemudian Madrasah 

Tsanawiyah mendapat proyek sekolah baru yang berada di sebelah utara lalu 

mendirikan sendiri. Pada tanggal 16 juli 1967 didirikannya Sekolah 

Menegah Pertama Islam ( SMPI ). Dan selang tiga bulan kemudian sekolah 

tersebut di negerikan dan berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Agama 

Islam Negeri ( MTsAIN ) bersama dengan 27 MTsAIN Se-Jawa Timur. 

Lembaga pendidikan juga mengalami perkembangan pula, lalu 

didirikannya SMA yang berubah menjadi SPG dan berubah lagi menjadi 

SMK dan STM. Maka gedung Tsanawiyah lama dihibahkan ke SMK.  Dan 

tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan sekolah/madrasah ini 

diantaranya sebagai berikut: 1) Bapak Syaroni, 2) bapak Muhammad Ishaq, 

3) Bapak Supangat. Beliau-beliau inilah yang berperan dalam pembangunan 

sekolah/madrasah tersebut. Luas tanah yang digunakan untuk pembangunan 

sekolah yaitu luas tanah, panjang: 150m dan lebar: 150m. Kemudian tanah 

yang digunakan untuk pembangunan sekolah adalah tanah milik sendiri. 



 

 

Perkembangan awal dari madrasah tersebut cukup memuaskan 

karena awalnya hanya tiga kelas (kelas 1,2,3) kemudian sekarang sudah 

menjadi paralel tujuh kelas (21 kelas). Dan jumlah guru pertama kali yaitu 

12 guru sedangkan siswa pertama kali yaitu 30 perkelas, jadi jumlah total 90 

siswa. Kepala sekolah ketika masih menjadi SMP Islam yaitu Bapak Syaroni 

setelah dinegerikan dan menjadi MTsAIN yaitu Bapak Muhammad Ishaq. 

Kendala-kendala yang dialami ketika mendirikan madrasah yaitu: 

a. Ketika berdiri belum punya gedung 

b. Ketika di negerikan untuk memenuhi jumlah siswa sampai-sampai 

meminjam murid ke SMP 2 ketika itu masih STM. 

c. Tanah yang ditempati semula itu adalah tanah wakaf yang sekarang 

menjadi satu lembaga SMK.  

Dan mulai saat itu madrasah sudah berpisah dengan PSM dan 

menjadi lembaga sendiri yaitu menjadi MTsAIN yang sekarang menjadi 

MTsN Goranggareng. 

2. Letak Geografis 

MTsN Goranggareng terletak di daerah dataran rendah tepatnnya di 

jl. Raya Goranggareng desa Karangrejo kecamatan Kawedanan kabupaten 

Magetan provinsi Jawa Timur. Titik koordinat dari madrasah ini yaitu, 

berada di latitude -7619438 dan berada di longitude +111.414381 dengan 

kode pos 63382 nomer telepon 0351-439921. 



 

 

Sesuai dengan kondisi lokasinya, MTsN Goranggareng terletak 

didekat jalan raya. Akses transportasi yang mudah, membuat banyak siswa 

melanjutkan pendidikan dan mendorong para orang tua untuk meyekolahkan 

anak-anak mereka di madrasah tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih maju bagi lulusan Madrasah 

Tsanawiyah, maka madrasah ini mengutamakan: 

a. Membaca Al Qur`an 

b. Ketrampilan Kesenian 

c. Ketrampilan Komputer 

d. Media Pembelajaran Guru 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Madrasah 

Terwujudnya insan madrasah yang berilmu, beramal, bertaqwa, unggul 

dalam bidang iptek dan berwawasan lingkungan. 

b. Misi Madrasah 

1) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

2) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan diri sesuai 

potensi bakat dan minat. 



 

 

3) Meningkatakan profesional tenaga pendidikan  dan 

kependidikan serta menumbuhkan semangat generasi 

berprestasi. 

4) Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam 

menjalankan ajaran agama  secara utuh. 

5) Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara  aktif, 

inovatip, kreatif dan menyenangkan dalam pencapaian 

prestasi. 

c. Tujuan Madrasah  

1) Menyiapkan siswa untuk memperoleh prestasi akademik yang 

tinggi. 

2) Menjadikan siswa patuh kepada orang tua, guru dan 

masyarakat. 

3) Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya rasa 

solidaritas, saling mempercayai dan menghargai antara warga 

Madrasah dan masyarakat sekitar. 

4) Meningkatkan bekal hidup (life skill) bagi anak didik lewat 

ketrampilan Komputer, seni Islam dan Bahasa Inggris. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga dianggap sangat 

penting. Mengingat sebuah struktur organisasi merupakan suatu 



 

 

susunan kinerja yang dapat membantu berjalannya sebuah 

lembaga dengan baik. Adapun struktur organisasi di MTsN 

Goranggareng dapat dilihat pada lampiran 16. 

Data personalia dari bagan organisasi tersebut yaitu: 

Komite Madrasah  : Djoni Purnomo 

Kepala Madrasah  : Drs. H. Priyogo,M.Pd.I 

Waka Kurikulum  : J.Umbaryono G.P.,S.Pd 

Waka Kesiswaan  : Yudik Tw,S.Pd 

Kepala Tata Usaha : Siti Sholihah, A.Ma 

5. Keadaan Guru, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, dan Sarana 

Prasarana 

a. Keadaan Guru, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik 

Madrasah   : MTsN Goranggareng 

Alamat Madrasah  : Jl. Raya Goranggareng Desa 

Karangrejo Kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan 

Kepala Madrasah  : Drs. H. Priyogo,M.Pd.I 

Jumlah Siswa  : 591 siswa 

Jumlah Siswa Laki-Laki  : 296 siswa 

Jumlah Siswa Perempuan : 295 siswa 

Jumlah Pendidik  : 23 guru 

Jumlah Tenaga Kependidikan : 3 orang 



 

 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan sangat 

diperlukan untuk menunjang kelancaran program kegiatan belajar 

mengajar. Sarana yang mendukung dapat membantu sebuah lembaga 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Berikut ini 

sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Goranggareng, yaitu: ruang kelas, ruang kepala madrasah, ruang guru, 

ruang tata usaha,ruang lab. ipa, ruang lab. komputer, ruang perpustakaan, 

ruang UKS, ruang kesenian, toilet guru, toilet siswa, ruang BK, ruang 

OSIS, Mushola, ruang dapur/kantin. Untuk lebih terperincinya sarana dan 

prasarana MTsN Goranggareng dapat dilihat pada lampiran 17. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kecakapan Pribadi Siswa Kelas VII A di MTsN 

Goranggareng 

Untuk mendapatkan data mengenai kecakapan pribadi, peneliti 

menggunakan metode angket langsung. Yaitu angket yang dijawab langsung 

oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti.dalam penelitian ini, yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII A MTsN 

Goranggareng yang berjumlah 31 siswa. Adapun skor jawaban angket tersebut 

berupa angka-angka yanng diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, untuk sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.1 

Ketentuan Skor Jawaban Angket Kecakapan Pribadi 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

Data mengenai kecakapan pribadi siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Memperhatikan secara berkesinambungan apa yang terjadi dalam diri 

sendri 

b. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri 

c. Mengenali emosi diri sendiri dan pengaruhnya 

d. Melihat secara realistis dan optimis 

e. Menggali dan menemukan informasi. 

f. Mengolah informasi dan mengambil keputusan secara cerdas. 

g. Mampu memecahkan masalah secara arif dan kreatif. 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Kecakapan Pribadi Siswa 

No Kecakapan Pribadi Frekuensi 



 

 

1. 111 1 

2. 102 1 

3. 100 1 

4. 99 2 

5. 98 1 

6. 97 1 

7. 95 1 

8. 94 2 

9. 92 3 

10. 91 1 

11. 90 2 

12. 89 2 

13. 88 1 

14. 87 1 

15. 86 2 

16. 83 1 

17. 81 1 

18. 78 3 

19. 77 2 



 

 

20. 76 2 

Jumlah 31 

Adapun skor jawaban angket tentang kecakapan pribadi secara 

terperinci dapat dillihat pada lampiran 9. 

2. Deskripsi Data tentang Motivasi Diri Siswa Kelas VII A di MTsN 

Goranggareng 

Untuk mendapatkan data mengenai mtivasi diri, peneliti menggunakan 

metode angket langsung. Yaitu angket yang dijawab langsung oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti.dalam penelitian ini, yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa-siswi kelas VII A MTsN Goranggareng yang 

berjumlah 31 siswa. Adapun skor jawaban angket tersebut berupa angka-

angka yanng diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, untuk 

sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu menggunakan skala 

likert dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Ketentuan Skor Jawaban Angket Motivasi Diri 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 



 

 

Tidak pernah 1 4 

Data mengenai kecakapan pribadi siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

 

 

 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Motivasi Diri Siswa 

No Motivasi Diri Frekuensi 

1. 140 2 

2. 137 1 

3. 136 2 

4. 132 2 

5. 131 1 

6. 130 3 



 

 

7. 129 2 

8. 127 1 

9. 126 2 

10. 125 1 

11. 124 2 

12. 123 1 

13. 122 2 

14. 121 2 

15. 119 1 

16. 116 1 

17. 113 1 

18. 111 1 

19. 106 1 

20. 102 1 

21. 97 1 

Jumlah 31 

Adapun skor jawaban angket tentang motivasi diri secara terperinci 

dapat dillihat pada lampiran 10. 

 

 

3. Deskripsi Data tentang Pemahaman Materi Akidah Akhlaq Siswa Kelas 

VII A di MTsN Goranggareng 



 

 

Untuk mendapatkan data mengenai pemahaman materi siswa kelas VII 

A, peneliti mengambil data dari hasil tes/ulangan harian siswa yang telah 

dilakukan oleh guru mata pelajaran. Adapun data hasil ulangan harian siswa 

kelas VII A dapat dilihat pada lampiran 11. 

C. Anallisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahui pengaruh dari 

kecakapan pribadi, motivasi diri, dan pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui data dari setiap 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan beberapa rumus. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

rumus Lilifors. Untuk hasil uji normalitas dapat dillihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas dengan Rumus Lilifors 

Variabel N 
Kriteria Pengujian H0 Keterangan 

Lmaksimum Ltabel 

X1 31 0.1273 0,159 Berdistribusi Normal 

X2 31 0.0902 0,159 Berdistribusi Normal 



 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Lmaksimum untuk variabel X1 dan 

X2. Selanjutnya dikonsultasikan pada Ltabel nilai kritis uji Lilifors dengan 

taraf signifikansi 5%. Dari konsultasi dengan Ltabel, diperoleh hasil bahwa 

Lmaksimum dari masing-masing variabel lebih kecil daripada Ltabel. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, penggunaan rumus regresi linier berganda dapat dilanjutkan. 

Untuk hasil perhitungan normalitas secara rinci dapat dilihat pada lampiran 

12. 

2. Pengaruh Kecakapan Pribadi Terhadap Pemahaman Materi Akidah 

Akhlaq Siswa Kelas VII A MTsN Goranggareng 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh kecakapan pribadi 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng sekaligus menjawab rumusan masalah nomor 1, penulis 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier sederhana. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Membuat tabel perhitungan 

Tabel perhitungan regresi linier kecakapan pribadi siswa dapat dilihat 

pada lampiran 13. Hasil dari tabel tersebut yaitu: 
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b. Menghitung nilai x  
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e. Menghitung nilai b0 

2903,89.3682,05484,91.
10

 xy bb  

  
8767,325484,91  6717,58

 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

xbby 10 
 

x.3682,06717,58 
 

g. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkahlangkah sebagai 

berikut: 



 

 

1) Menghitung nilai SSR 
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2) Menghitung nilai SSE 
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3) Menghitung nilai SST 

SSESSRSST   

 6060,19240716,317   

 6776,2241  

4) Menghitung nilai MSR 

df

SSR
MSR 

 



 

 

 1

0716,317


 
0716,317  

5) Menghitung nilai MSE 

2


n

SSE

df

SSE
MSE

 

 
231

6060,1924




29

6060,1924
 3657,66  

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel anova. 

Tabel 4.6 

Tabel Anova (Anallysis of Variance) pengaruh kecakapan pribadi 

terhadap pemahaman materi siswa 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Squre 

(MS) 

Regression 1 SSR=317,0716 MSR=317,0716 

Error n-2 

(31-2=29) 

SSE=1924,6060 MSE=66,3657 

Total 30 SST=2241,6776  

 

 



 

 

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis: 

01

010









iH

H

 

Daerah penolakan: 

Fhitung= 
MSE

MSR

 

 3657,66

0716,317


 

 
7776,4

 

h. Mencari Ftabel 

Ftabel= 18,4)29(05,0)2(  FF n
 

i. Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil bahwa 

Fhitung > Ftabel. Hal itu berarti kecakapan pribadi memiliki pengaruh 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng. 

 

 

 



 

 

 

j. Menghitung koefisien determinasi 

menghitung nilai R
2 

%1444,14

1414438901,0
6776,2241

0716,317

2

2





R

SST

SSR
R

 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) diatas, 

didapatkan nilai sebesar 14,1444%. Artinya, kecakapan pribadi 

berpengaruh 14,1444% terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng, dan 85,8556% dipengaruhi 

faktor oleh yang lain. 

3. Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Pemahaman Materi Akidah Akhlaq 

Siswa Kelas VII A MTsN Goranggareng 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng 

sekaligus menjawab rumusan masalah nomor 2, penulis menggunakan teknik 

perhitungan analisis regresi linier sederhana. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a. Membuat tabel perhitungan 



 

 

Tabel perhitungan regresi linier motivasi diri siswa dapat dilihat pada 

lampiran 14. Hasil dari tabel tersebut yaitu: 

38221 x   8 474532 x
   351279xy  

  8382y     2620562y  

b. Menghitung nilai x  

123.2903
31

3822



n

x
x

 

c. Menghitung nilai y  

5484,91
31

2838



n

y
y

 

d. Menghitung nilai b1 

2221 03)31.(123.29-474538

84)03).(91,5431.(123.29-351279

.)(

..)(










xnx

yxnxy
b

 

4403,471215474538

5833,349905351279






 

4134,0
5597,3322

4167,1373


 

e. Menghitung nilai b0 

2903,123.4134,05484,91.
10

 xy bb  

  
9682,505484,91 

 

  
5802,40

 



 

 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

xy bb 10


 

x4134,05802,40 
 

g. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkah langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 




 
n

y
xyySSR bb

2

10

)(
)(  

 
31

(2838)
-279)0,4134.3512838.5802,40(

2



 

 
31

8054244
)7386,1452186076,115166(   

 3224,2598143462,260385  0238,571  

2) Menghitung nilai SSE 

  )(
10

2
xyyySSE bb

 

 

)351279.4134,02838.5802,40(-262056 

 

 

)7386,1452186076,115166(262056 

 

 

3462,260385262056 

 

 

6538,1670

 
3) Menghitung nilai SST 



 

 

SSESSRSST   

 6538,16700238,571   

 6776,2241  

4) Menghitung nilai MSR 

df

SSR
MSR 

 

 1

0238,571


 

 

0238,571  

5) Menghitung nilai MSE 

2


n

SSE

df

SSE
MSE

231

6538,1670




 

 
29

5213,1963
 6088,57  

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel anova. 

Tabel 4.7 

Tabel Anova (Anallysis of Variance) pengaruh motivasi diri 

terhadap pemahaman materi siswa 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Squre 

(MS) 

Regression 1 SSR=571,0238 MSR=571,0238 



 

 

Error n-2 

(31-2=29) 

SSE=1670,6538 MSE=57,6088 

Total 30 SST=2241,6776  

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis: 

01

010
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Daerah penolakan: 

Fhitung= 9121,9
6088,57

571,0238


MSE

MSR

 

h. Mencari Ftabel 

Ftabel= 18,4)29(05,0)2(  FF n
 

i. Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil bahwa 

Fhitung > Ftabel. Hal itu berarti motivasi diri memiliki pengaruh terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng. 

j. Menghitung koefisien determinasi 

Menghitung nilai R
2 



 

 

%4731,25

2547305642,0
6776,2241

0238,571

2

2
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) diatas, 

didapatkan nilai sebesar 25,4731%. Artinya, kecakapan pribadi 

berpengaruh 25,4731% terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng, dan 74,5269% dipengaruhi 

oleh faktor yang lain. 

4. Pengaruh Kecakapan Pribadi dan Motivasi Diri Terhadap Pemahaman 

Materi Akidah Akhlaq Siswa Kelas VII A MTsN Goranggareng 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh kecakapan pribadi dan 

motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A 

MTsN Goranggareng sekaligus menjawab rumusan masalah nomor 3, 

penulis menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier berganda. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Membuat tabel perhitungan 

Tabel perhitungan regresi linier kecakapan pribadi, motivasi diri, dan 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa dapat dilihat pada lampiran 

15. Hasil dari tabel tersebut yaitu: 

27681 x   2542671  yx  4745382

2  x  
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f. Menghitung nilai  YX 2  




 
n

yx
yxYX

))(( 2

22  

 31

8)(3822)(283
-351279

 

 
9355,349897351279 0645,1381
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h. Menghitung nilai b2 
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i. Menghitung nilai b0 

n

xbxby
b 2211

0




 

 31

3822.3472,02768.1740,02838 


31

3696,1029
 2055,33

 

j. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

22110
ˆ xbxbby 

 

21 .3472,0.1740,02055,33 xx 
 

k. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkahlangkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 




 
n

y
yxbyxbybSSR

2

22110

)(
)(

n

2)2838(
)351279.3472,0254267.1740,02838.2055,33( 

3226,2598147358,260443  4132,629
 



 

 

2) Menghitung nilai SSE 

   )( 22110

2 yxbyxbybySSE
 

10,3472.3352670,1740.254838(33,2055.2-262056 
 

3226,259814262056  2642,1612  

 

 

3) Menghitung nilai SST 

 
n

y
ySST

2
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31

)2838(
262056

2


 

 3226,259814262056  6774,2241  

4) Menghitung nilai MSR 

df

SSR
MSR  7066,314

2

4132,629


 

5) Menghitung nilai MSE 

3


n

SSE

df

SSE
MSE

 

 
331

2642,1612




28

2642,1612
 5809,57  

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel anova. 

Tabel 4.8 



 

 

Tabel Anova pengaruh kecakapan pribadi dan motivasi diri 

terhadap pemahaman siswa 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Squre 

(MS) 

Regression 2 SSR=629,4132 MSR=314,7066 

Error n-3 

(31-3=28) 

SSE=1612,2642 MSE=57,5809 

Total 30 SST=2241,6774  

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis: 

01
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Daerah penolakan: 

Fhitung= 4655,5
5809,57

7066,314


MSE

MSR

 

l. Mencari Ftabel 

Ftabel= 34,3)28(05,0)3(  FF n
 

m. Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa 

Fhitung > Ftabel. Hal itu berarti motivasi diri memiliki pengaruh terhadap 



 

 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng. 

n. Menghitung koefisien determinasi 

Menghitung nilai R
2 

%0778,28

2807777782,0
6774,2241
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2

2





R

SST

SSR
R

 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) diatas, 

didapatkan nilai sebesar 28,0778%. Artinya kecakapan pribadi 

berpengaruh 28,0778% terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng, dan 71,9222% dipengaruhi 

oleh faktor yang lain. 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal yang menjadi pokok 

pembahasan. Tiga hal tersebut yaitu pengaruh kecakapan pribadi terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlalq siswa, pengaruh motivasi diri terhadap 

pemahaman materi Akkidah Akhlaq siswa, serta pengaruh kecakapan pribadi dan 

motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A 

MTsN Goranggareng tahun pelajaran 2016/2017. Pengumpulan data tentang 

kecakapan pribadi dan motivasi diri dilakukan peneliti dengan cara menyebar 



 

 

angket. Sedangkan pengumpulan data tentang pemahaman materi Akidah Akhlaq 

dilakukan peneliti dengan cara mengambil hasil ulangan harian dari guru mata 

pelajaran. 

Pada pembahasan uji hipotesis yang pertama tentang pengaruh kecakapan 

pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, penulis menggunakan 

Ftabel=F𝝰(n-2). Diketahui bahwa jumlah responden yang diteliti 31 siswa, sehingga 

31-2=29. Taraf kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh Ftabel=F𝝰(n-2)=F𝝰(29). 

Dengan melihat tabel F, dapat diketahui nilai Ftabel=4,18 dan analisis 

hipotesis diperoleh Fhitung sebesar 4,7776. Sehingga Fhitung lebih besar dari 

Ftabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kecakapan 

pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa. Berdasarkan 

perhitungan koefisien determinasi (R2), diperoleh hasil bahwa kecakapan 

pribadi memilliki pengaruh 14,1444% terhadap pemahaman materi Akidah 

Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng.  

Pada pembahasan uji hipotesis yang kedua tentang pengaruh motivasi diri 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, penulis menggunakan Ftabel=F𝝰(n-2). 

Diketahui bahwa jumlah responden yang diteliti 31 siswa, sehingga 31-2=29. 

Taraf kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh Ftabel=F𝝰(n-2)=F𝝰(29). Dengan 

melihat tabel F, dapat diketahui nilai Ftabel=4,18 dan analisis hipotesis 

diperoleh Fhitung sebesar 9,9121. Sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kecakapan 



 

 

pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa. Berdasarkan 

perhitungan koefisien determinasi (R2), diperoleh hasil bahwa kecakapan 

pribadi memilliki pengaruh 25,4732% terhadap pemahaman materi Akidah 

Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng. 

Pada pembahasan uji hipotesis yang ketiga tentang pengaruh kecakapan 

pribadi dan motivasi diri terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq, penulis 

menggunakan Ftabel=F𝝰(n-3). Diketahui bahwa jumlah responden yang diteliti 31 

siswa, sehingga 31-3=28. Taraf kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh 

Ftabel=F𝝰(n-3)=F𝝰(28). Dengan melihat tabel F, dapat diketahui nilai Ftabel=3,34 

dan analisis hipotesis diperoleh Fhitung sebesar 5,4655. Sehingga Fhitung lebih 

besar dari Ftabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

kecakapan pribadi terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2), diperoleh hasil bahwa 

kecakapan pribadi memilliki pengaruh 28,0778% terhadap pemahaman 

materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng. 

Dari ketiga pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecakapan 

pribadi memang berpengaruh terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq. 

Karena siswa yang memiliki kecakapan pribadi yang tinggi akan teguh pada 

prinsip yang telah diambilnya untuk mewujudkan cita-citanya. Motivasi diri 

berpengaruh terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq. Siswa dengan 



 

 

motivasi diri yang kuat akan lebih giat, rajin, dan tekun dalam melakukan 

sesuatu dalam proses pencapaian hasil dari usahanya.  

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kecakapan pribadi berpengaruh terhadap pemahaman materi Akidah 

Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng Tahun Pelajaran 

2016/2017. Hal tersebut dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf 

signifikansi 5%, diperoleh Ftabel sebesar 4,18 sedangkan Fhitung sebesar 

4,7776. Sehingga Fhitung > Ftabel, artinya kecakapan pribadi berpengaruh 

terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng. Dengan demikian, maka hipotesa pertama dapat diterima. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan bahwa 

kecakapan pribadi berpengaruh 14,1444% terhadap pemahaman materi 

Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng dan 85,8556% 

dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

2. Motivasi diri berpengaruh terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal 

tersebut dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf signifikansi 5%, 

diperoleh Ftabel sebesar 4,18 sedangkan Fhitung sebesar 9,9121. Sehingga 

Fhitung > Ftabel, artinya motivasi diri berpengaruh terhadap pemahaman 

materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng. Dengan 

demikian, maka hipotesa kedua dapat diterima. Berdasarkan perhitungan 

koefisien determinasi (R
2
), didapatkan bahwa kecakapan pribadi 



 

 

berpengaruh 25,4732% terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa 

kelas VII A MTsN Goranggareng dan 74,5269% dipengaruhi oleh faktor 

yang lain. 

3. Kecakapan pribadi dan motivasi diri berpengaruh terhadap pemahaman 

materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN Goranggareng Tahun 

Pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dibuktikan dari analisis bahwa dengan 

taraf signifikansi 5%, diperoleh Ftabel sebesar 3,34 sedangkan Fhitung 

sebesar 5,4655. Sehingga Fhitung > Ftabel, artinya kecakapan pribadi dan 

motivasi diri berpengaruh terhadap pemahaman materi Akidah Akhlaq 

siswa kelas VII A MTsN Goranggareng. Dengan demikian, maka hipotesa 

ketiga dapat diterima. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), 

didapatkan bahwa kecakapan pribadi berpengaruh 28,0778% terhadap 

pemahaman materi Akidah Akhlaq siswa kelas VII A MTsN 

Goranggareng dan 71,9222% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

 

 

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah dan para guru, hendaknya lebih membimbing para 

siswanya agar mereka mampu menggunakan kecakapan pribadi mereka 

untuk memahami materi pelajaran. Karena kecakapan pribadi juga dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam menerima setiap 

pelajarannya. 



 

 

2. Bagi para siswa, hendaknya berusaha menumbuhkan kecakapan pribadi 

dalam diri mereka untuk lebih menyadari arti pentingnya pendidikan bagi 

masa depan. 

3. Bagi orang tua, peran guru tidak hanya di sekolah. Tetapi, ketika berada di 

lingkungan rumah menjadi tanggung jawab orang tua. Perkembangan 

anak  dalam menuntut ilmu harus selalu dipantau. 
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