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ABSTRAK 
 

 
Hendriati,SellyYulliza.2017.KorelasiMotivasidanMinatBelajardenganHasil 

BelajarMatematikaSiswaKelasIIIMINegeriPajuPonorogoTahunPelajaran 

2016/2017.Skripsi.JurusanPendidikanGuruMadrasah Ibtidaiyah Fakultas 

TarbiyahdanIlmuKeguruan InstitutAgamaIslamNegeri(IAIN)Ponorogo. 

PembimbingKurniaHidayati,M.Pd 
 

KataKunci:motivasibelajar,minatbelajar,hasilbelajar 
Hasil belajar dipengaruhibeberapafaktor, di antaranya adalah  motivasidan 

minatbelajar.Hasilbelajarpadaumumnya meningkat jikamotivasiuntukbelajar 

bertambah.Denganminatbelajaryangtinggi,seseorangcenderungmenghasilkan 

hasilbelajaryangtinggi.Namun, padalokasipenelitianyaitudikelasIIIMINPaju Ponorogo  

masih ada siswa yang hasil belajar matematika di bawah KKM, hal 

tersebutterlihatpadanilaihasilUTSmatematikasemestergenaptahunpelajaran 

2016/2017. 

Tujuanpenelitianiniadalah:(1)untukmengetahui adanyakorelasimotivasi 

belajardenganhasilbelajarmatematikasiswakelasIIIMINPajuPonorogo,(2)untuk 

mengetahuiadanyakorelasiminatbelajardenganhasilbelajarmatematikasiswa 

kelasIIIMINPajuPonorogo, (3)untukmengetahuiadanyakorelasimotivasibelajar dengan 

minatbelajarsiswakelasIIIMINPaju Ponorogo,dan(4)untukmengetahui 

adanyakorelasimotivasi danminatbelajardenganhasilbelajarmatematika siswa kelas 

IIIMINPajuPonorogoTahunPelajaran2016/2017. 

Penelitianinimenggunakan pendekatankuantitatifdenganjeniskorelasional. 

Teknikpengambilan sampeldengansampeljenuh.Teknikpengambilandatadengan 

menggunakan angketdandokumentasi.Adapunteknikanalisisdatadengan 

menggunakanrumusstatistikayaituteknikkorelasiganda. 

Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa:(1)padatarafsignifikansi5%rhitung>rtabel 

atau0,569>0,381,sehinggaadakorelasiyangsignifikan antaramotivasibelajar 

denganhasilbelajarMatematikasiswakelasIIIMINPajuPonorogo, (2)padataraf 

signifikansi5%rhitung>rtabelatau0,532>0,381,sehinggaada korelasiyang signifikan antara 

minat  belajar  dengan  hasil belajar  Matematikasiswakelas III MIN  Paju 

Ponorogo,(3)padatarafsignifikansi5%rhitung>rtabelatau0,914>0,381,sehingga 

adakorelasiyangsignifikanantara motivasibelajardenganminatbelajarMatematika 

siswakelasIIIMINPajuPonorogosebesar0,914,dan(4)padatarafsignifikansi 5% Fhitung 

>Ftabel  atau5,782>3,40,makaHoditolak,sehinggaterdapatkorelasiyang 

signifikanantaramotivasi danminatbelajardenganhasilbelajarMatematika siswa kelas 

IIIMINPajuPonorogoTahunPelajaran2016/2017.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk megembangkan 

kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu 

(pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi individu dengan 

lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya (insan kamil).  

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab I Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Dengan demikian 

tujuan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, karena 

tidak akan memberikan arah ke mana harus menuju, tetapi juga memberikan 

ketentuan yang pasti dalam memilih materi (isi), metode, alat evaluasi dalam 

kegiatan yang dilakukan.  

                                                           
1
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 39 - 40. 
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Berbicara mengenai pendidikan pasti tidak terlepas dari belajar. Belajar adalah 

kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar 

siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya belajar merupakan 

tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, dengan kata lain 

belajar merupakan kegiatan yang berproses yang terdiri dari beberapa tahap.
2
 

Belajar merupakan proses aktif internal individu dimana melalui 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Dalam proses belajar, unsur 

internal individu ini melibatkan unsur kognitif, afektif (motivasi dan minat) dan 

psikomotor, dalam hal ini pancaindera tempat dimana pesan dan kesan masuk ke 

dalam sistem kognitif.
3
 

Dalam belajar pasti mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Setelah 

melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang 

                                                           
2
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran  (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 1. 

3 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian) (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  4. 
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disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menjalani proses belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.
4
 

Hasil belajar peserta didik tersebut memiliki banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut berasal dari dalam diri peserta didik dan ada 

pula dari luar dirinya. Diantaranya adalah faktor kesehatan, faktor intelegensi dan 

bakat, faktor minat dan motivasi, faktor cara belajar siswa, faktor lingkungan 

keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan 

sekitar. Faktor-faktor ini ada kalanya menyebabkan hasil belajar anak turun, 

namun tidak sedikit menunjang hasil belajar anak, seperti motivasi dan minat 

belajar. 

Seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya faktor-faktor, 

kebutuhan biologis, insting, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan yang lain serta 

adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Dalam hubungannya dengan 

kegiatan belajar, yang penting bagaimana menciptakan kondisi atau suatu proses 

yang mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar. Dalam hal ini tentu peran 

guru sangat penting. Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat 

menumbuhkan dan memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktivitas 

belajar dengan baik. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan 

motivasi yang baik pula. Itulah maka para ahli psikologi pendidikan mulai 

                                                           
4
 Jihad dan Haris, Evaluasi Pembelajaran…, 14 - 15. 
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memerhatikan soal motivasi yang baik. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa 

motivasi tidak pernah dikatakan baik, apabila tujuan yang didinginkan juga tidak 

baik. Sebagai contoh kalau motif yang timbul untuk suatu perbuatan belajar itu, 

karena rasa takut akan hukuman, maka faktor-faktor yang kurang menyenangkan 

itu dilibatkan ke dalam situasi belajar akan menyebabkan kegiatan belajar tersebut 

menjadi kurang efektif dan hasilnya kurang permanen/tahan lama, kalau 

dibandingkan perbuatan belajar yang didukung oleh suatu motif yang 

menyenangkan. Sehingga dalam kegiatan belajar kalau tidak melalui proses 

dengan didasari motif yang baik, atau mungkin karena rasa takut, terpaksa atau 

sekedar seremonial, jelas akan menghasilkan hasil belajar yang semu, tidak otentik 

dan tidak tahan lama. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat tercapai.
5
  

Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi, hanya akan dibahas dari 

dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang 

yang disebut “motivasi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri sesorang 

yang disebut “motivasi ekstrinsik”. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

                                                           
5
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), 75. 
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setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
6
 Bila seseorang 

telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan 

melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. 

Dalam aktivitas belajar motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar 

sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan 

aktivitas belajar terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu 

ingin maju dalam belajar.
7
 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang 

dari luar. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan 

tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau 

belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi untuk 

belajar.
8
 

Selain motivasi, faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

adalah minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keinginan atas kemauan yang 

disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa 

senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.
9
 Minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seorang siswa dengan 

segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan 

                                                           
6
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 149. 

7
 Ibid,. 150. 

8
 Ibid,. 151. 

9
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Clasroom Management) Guru 

Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

149. 
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dan mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang dipelajari di 

sekolah.
10

 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. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan hasil belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan 

menghasilkan hasil belajar yang rendah.
11

 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran 

yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat 

menambah kegiatan belajar. Untuk menambah minat seseorang dalam menerima 

pelajaran di sekolah, siswa diharapkan dapat mengembangkan minatnya sendiri. 

Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang minat yang tinggi terhadap 

sesuatu hal, maka akan terus berusaha untuk melakukan, sehingga apa yang 

diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.
12

 

Sebagai langkah awal untuk mengarah pada tujuan yang diharapkan adalah 

mendorong atau memberi motivasi belajar matematika bagi masyarakat khususnya 

bagi para anak-anak atau peserta didik. Keberhasilan proses belajar mengajar 

matematika tidak terlepas dari persiapan peserta didik dan persiapan oleh para 

tenaga pendidik di bidangnya dan bagi para peserta didik yang sudah mempunyai 

                                                           
10

 Sofan Amri, et al., Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran (Jakarta: PT 

Prestasi Pustakarya, 2011), 39. 
11

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 56. 
12

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 

2012), 125. 
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minat (siap) untuk belajar matematika akan merasa senang dan dengan penuh 

perhatian mengikuti pelajaran tersebut. Oleh karena itu para pendidik harus 

berupaya untuk memelihara maupun mengembangkan minat atau kesiapan belajar 

anak didiknya.
13

 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Uly Ulya, minat belajar besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. Sebab dengan minat, seseorang akan 

melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak 

mungkin melakukan sesuatu. Begitu pula dengan motivasi belajar. Apabila 

motivasi belajar tinggi maka hasil belajarnya juga meningkat. Berdasarkan hasil 

penelitian di MI Riyadlotul Ulum Kunir siswa kelas IV dan V , terdapat pengaruh 

yang sangat kuat antara minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika sebesar 0,84. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui 

bahwa pengaruh minat belajar dan motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar  

70,56% terhadap prestasi belajar matematika.
14

 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti di MIN Paju Ponorogo 

khususnya pada kelas III, karena di lapangan ditemukan nilai hasil belajar mata 

pelajaran matematika kelas III di MIN Paju Ponorogo kurang memuaskan hal ini 

terlihat dari hasil UTS siswa, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di 

bawah KKM yaitu kurang dari 70. Dalam kegiatan pembelajaran matematika 

                                                           
13

 Lisnawaty, dkk, Metode Mengajar Matematika 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 65. 
14

 Uly Ulya, “Pengaruh Minat Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar  Mata 

Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV dan V pada MI Riyadlotul Ulum Kunir Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2011/2012,” (Skripsi, IAIN, Salatiga, 2012), 104. 
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siswa terlihat kurang tertarik dan mengeluhkan bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit. Sehingga hal tersebut perlu diselidiki dan diteliti apakah 

motivasi belajar dan minat belajar siswa berdampak terhadap hasil belajar siswa.
15

  

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Korelasi Motivasi dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancauan dalam penelitian serta keterbatasan teori, waktu, dana, dan tenaga yang 

ada maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah korelasi motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Hasil observasi Penelitian, di MIN Paju Ponorogo, 30 September  2016. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 

III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Adakah korelasi minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas III 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

3. Adakah korelasi motivasi belajar dengan minat belajar matematika siswa kelas 

III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

4. Adakah korelasi motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui adanya korelasi minat belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui adanya korelasi motivasi belajar dengan minat belajar 

matematika siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 
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4. Untuk mengetahui adanya korelasi motivasi dan minat belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

       Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan membuktikan teori tentang 

korelasi motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar yang berkontribusi  

dalam peningkatan motivasi dan minat belajar matematika. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Pengoptimalan motivasi dan minat belajar siswa yang baik sehingga 

siswa dapat meningkatkan hasil belajar, khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan kepada guru khususnya 

mengenai perilaku-perilaku siswa yang beragam, ada siswa yang motivasi 

dan minat belajarnya tinggi dan ada juga yang rendah. Sehingga bisa 

mengadakan evaluasi dengan benar dan tepat. 
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c. Bagi siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh baik bagi 

siswa sehingga memiliki motivasi dan minat belajar khususnya pada mata 

pelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. 

d. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta 

mendapatkan pengalaman praktik dalam pengadaan penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini 

penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama , berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

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

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Bab kedua, berisi landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan pengajuan hipotesis Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian. 
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Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah  hasil penelitian yang berisi, gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan 

pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A.  Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Secara etimologis, istilah motivasi berasal dari kata motif. Sedangkan 

kata motif berasal dari kata motion yang berarti gerak atau sesuatu yang 

bergerak, yaitu keadaan di dalam diri pribadi orang yang mendorongnya 

untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.
16

  

Sedangkan dalam pengertian terminologis, banyak para ahli yang sudah 

mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka 

masing-masing, namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai 

tujuan.
17

 

                                                           
16

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 140. 
17

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 148. 
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Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar 

itu dapat tercapai.
18

 Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung.
19

 

b. Tujuan Motivasi Belajar 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu.  

Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai  

dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. 
20

 

 

                                                           
18

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), 75.  
19

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 23. 

20
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 73. 
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c. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik  mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah “untuk orang 

dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak 

criminal, amoral, dan sebagainya). 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin dengan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
21

 

 

 

                                                           
21

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi …, 83. 
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d. Prinsip-prinsip Motivasi belajar 

Oemar Hamalik mengemukakan prinsip-prinsip motivasi sebagai 

berikut: 

1) Pujian lebih efektif dari pada hukuman. Hukuman bersifat 

menghentikan sesuatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai 

apa yang telah dilakukan. Karena itu pujian lebih besar nilainya bagi 

motivasi belajar murid.  

2) Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang 

bersifat dasar) tertentu yang harus mendapatkan kepuasan.  

3) Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada 

motivasi yang dipaksakan dari luar. 

4) Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) 

perlu dilakukan usaha pemantauan (reinforcement). 

5) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Guru 

yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan murid-murid yang 

juga berminat tinggi dan antusias pula. Demikian murid yang antusias 

akan mendorong motivasi murid-murid lainnya. 

6) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi. Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak 

dicapainya maka perbuatannya kearah itu akan lebih besar daya 

dorongannya. 
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7) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat 

yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila tugas-tugas itu 

dipaksakan oleh guru. 

8) Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward) kadang-

kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat yang 

sebenarnya. 

9) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah efektif 

untuk memelihara minat murid. 

10) Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah bersifat ekonomis. 

11) Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-murid 

yang kurang mungkin tidak ada artinya (kurang berharga) bagi para 

siswa yang tergolong pandai. 

12) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. Kecemasan 

ini akan menggangu perbuatan belajar siswa, sebab akan mengakibatkan 

pindahnya perhatian kepada hal lain, sehingga kegiatan belajarnya 

menjadi tidak efektif. 

13) Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, dapat juga 

lebih baik. Keadaan emosi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan 

yang lebih energik, kelakuan yang lebih hebat. 

14) Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka frustasi 

secara cepat menuju ke demoralisasi. Karena terlalu sulitnya tugas itu 



20 

 

 

maka akan menyebabkan murid-murid melakukan hal-hal yang tidak 

wajar sebagai manifestasi dari frustasi yang terkandung di dalam dirinya. 

15) Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang 

berlainan.  

16) Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih efektif dalam 

motivasi daripada tekanan/paksaan dari orang dewasa. 

17) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. 

Dengan teknik mengajar yang tertentu motivasi murid-murid dapat 

ditujukan kepada kegiatan-kegiatan kratif.
22

  

e. Fungsi Motivasi Belajar 

Fungsi motivasi itu meliputi: 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
23
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 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 163 - 166. 
23

 Ibid., 161. 



21 

 

 

f.  Macam-macam Motivasi Belajar 

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrisik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka 

ia secara sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan 

motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik 

sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak 

memiliki motivasi intrinsik akan sulit sekali melakukan aktivitas belajar 

terus menerus.  Keinginan itu dilatar belakangi oleh pemikiran yang 

positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan 

dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa mendatang. 

Anak didik yang memiliki motivasi intrinsik cenderung akan menjadi 

orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai keahlian 

dalam bidang tertentu. Dorongan untuk belajar bersumber pada 

kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik 

dan berpengetahuan. Jadi, motivasi intrinsik muncul berdasarkan 

kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan seremonial.
24

  

 

 

                                                           
24
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2) Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit ijazah, tingkatan 

hadiah, medali pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif ialah 

sarcasm, ridicule, dan hukuman.
25

 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar. Kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan 

esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik 

dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas 

belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
26

 Faktor ekstrinsik 

tersebut adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif 

dan kegiatan belajar yang menarik.
27

 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 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. 

                                                           
25

 Hamalik, Proses Belajar Mengajar  …, 163. 
26

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi …, 90 - 91. 
27

 Uno, Teori Motivasi …, 23. 
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5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

peserta didik dapat belajar dengan baik.
28

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat (interest) secara sederhana dapat dipahami sebagai 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap 

suatu hal. Istilah minat merupakan terminologi aspek kepribadian, yang 

menggambarkan adanya kemauan, dorongan (force) yang timbul dari dalam 

diri individu untuk memilih objek lain yang sejenis.
29

  

Minat adalah suatu rasa ketertarikan yang timbul dari diri sendiri 

terhadap sesuatu setelah melihat sesuatu yang ada di luar dirinya. Suatu 

minat dapat timbul karena memiliki keinginan untuk mengetahui dan 

memberikan perhatian terhadap sesuatu yang diminati.
30

 Minat berarti sibuk, 

tertarik atau terlihat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari 

pentingnya kegiatan itu.
31

 

Belajar dalam pandangan psikologis merupakan suatu proses perubahan, 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

                                                           
28

 Ibid. 
29

 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Clasroom Management) Guru 

Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

148.  
30

 H. Cholil, Psikologi Pendidikan: Telaah Teoritik dan Praktik (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 48.  
31

 Sofan Amri, et al., Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran (Jakarta: PT 

Prestasi Pustakarya, 2011), 39.  
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lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
32

 Belajar itu sebagai 

proses aktif internal individu dimana melalui pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang 

relatif permanen.
33

 

Berdasarkan pengertian minat dan belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan minat belajar adalah suatu keinginan atas 

kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya 

melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.
34

 Minat belajar adalah keterlibatan 

sepenuhnya seorang siswa dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh 

perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang 

pengetahuan ilmiah yang dipelajari di sekolah.
35

Minat belajar adalah aspek 

psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti: 

gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah 

laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan 

pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, 

ketertarikan siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, 

partisipasi dan keakifan dalam belajar.
36

 Dari perhatian, rasa suka atau 

                                                           
32

 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas …, 149.  
33

 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian) (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  4. 
34

 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas …, 149.  
35

 Amri, et al., Implementasi Pendidikan …, 39.  
36
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perasaan senang, ketertarikan, partisipasi atau keterlibatan siswa dalam 

belajar inilah yang dapat dijadikan sebagai indikator minat belajar siswa. 

Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perasaan senang, Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus 

mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada 

siswa untuk mempelajari bidang tersebut. 

2) Ketertarikan siswa, berhubungan dengan daya gerak yang mendorong 

untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa 

berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) Perhatian siswa, perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain 

dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan 

sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. 

4) Keterlibatan siswa, ketertarikan seseorang akan suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut.
37

 

Slameto mengungkapkan bahwa suatu minat dapat diekspresikan oleh 

peserta didik melalui hal-hal sebagai berikut:  

                                                           
37

 Sidik, “ Analisis Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) terhadap Peningkatan Motivasi 
dan Minat Belajar Mahasiswa,” Widya Cipta , 1 (Maret, 2015), 53. 
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1) Peserta didik menunjukkan sikap lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya. 

2) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

3) peserta didik cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap subjek.
38

 

b. Macam-macam Minat Belajar 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat dan 

potensi. Secara konseptual, minat peserta didik dikategorikan menjadi tiga 

dimensi besar sebagai berikut: 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata 

pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang atau 

tidak, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya 

untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Minat personal identik dengan 

minat intrinsik peserta didik yang mengarah pada minat khusus pada ilmu 

sosial, olahraga, sains, musik, kesusastraan, komputer, dan lain 

sebagainya. Selain itu minat personal peserta didik juga dapat diartikan 

dengan minat peserta didik dalam pilihan mata pelajaran. 
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2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang tidak stabil 

dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dari luar 

dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara mengajar guru, dorongan keluarga. 

Minat situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang 

diberikan. 

3) Minat Psikologikal 

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi 

antara minat personal dengan  minat situasional yang terus menerus dan 

berkesinambungan. Jika peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang mata pelajaran, dan dia memiliki cukup peluang untuk 

mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur (kelas) atau pribadi (di 

luar kelas), serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat psikologikal 

terhadap mata pelajaran tersebut.
39

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, 

yaitu:
40

 

1) Faktor Intern 

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

                                                           
39

 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas …, 149 - 150.  
40

 Ibid. 



28 

 

 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian bakat, kematangan dan 

kesiapan. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

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. 

Minat sebagai salah satu aspek psikologis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari dalam diri siswa, minat 

dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan, kebutuhan, bakat, dan kebiasaan. 

Sedangkan bila dilihat dari faktor luar, minat dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kandisi lingkungan. Faktor luar tersebut dapat berupa kelengkapan 

sarana dan prasarana, pergaulan dengan orang tua dan anggapan masyarakat 

terhadap suatu objek serta latar belakang sosial budaya.
41

 

Faktor yang mempengaruhi di atas dapat diatasi oleh guru di sekolah 

dengan cara: 

                                                           
41

 Naeklan Simbolon, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik,” 
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1) Penyajian materi yang dirancang secara sistematis, lebih praktis dan 

penyajiannya lebih berseni. 

2) Memberikan ransangan kepada siswa agar menaruh perhatian yang tinggi 

terhadap bidang studi yang sedang diajarkan. 

3) Mengembangkan kebiasaan yang teratur. 

4) Meningkatkan kondisi fisik siswa. 

5) Mempertahankan cita-cita dan aspirasi siswa. 

6) Menyediakan sarana penunjang yang memadai.
42

 

d. Membangkitkan Minat Belajar 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari 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.
43

 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. Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 
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3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.
44

 

Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan 

kegairahan belajar anak didik dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, 

guru perlu membangkitkan minat anak didik agar pelajaran yang diberikan 

mudah untuk dipahami. Ada beberapa macam cara yang dapat guru lakukan 

untuk membangkitkan minat anak didik sebagai berikut:  

1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga 

dia rela belajar tanpa paksaan. 

2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 
45
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3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini 

berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pada 

dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif 

positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif, dengan kata lain belajar merupakan kegiatan 

yang berproses yang terdiri dari beberapa tahap.
46

 

Belajar merupakan proses aktif internal individu dimana melalui 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Dalam proses belajar, unsur 

internal individu ini melibatkan unsur kognitif, afektif (motivasi dan minat) 

dan psikomotor, dalam hal ini pancaindera tempat dimana pesan dan kesan 

masuk ke dalam sistem kognitif.
47

 

Ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 

yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 
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2) Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. 

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 

bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.  

4) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya.  

5) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 

subjek belajar, tujuan, motivasi yang memengaruhi proses interaksi 

dengan bahan yang sedang dipelajari.
48

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat 

mencapai tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Hasil 

belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung 

menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu.
49

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Selain itu, Hasil 
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pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

tetapi secara komprehensif.
50

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam 

diri orang yang belajar dan ada pula yang dari luar dirinya. Di bawah ini 

dikemukakan faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar. 

1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar.  Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, 

demam, pilek, batuk, dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak 

bergairah untuk belajar.  

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, 

misalnya gangguan pikiran, perasaan kecewa karena konflik dengan 
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pacar, orang tua atau karena sebab lainnya, ini dapat mengganggu atau 

mengurangi semangat belajar. 

b) Intelegensi dan Bakat 

Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQ-nya tinggi) 

umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya 

yang memiliki intelegensinya rendah, cenderung mengalami kesukaran 

dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi belajarnya pun rendah. 

Bakat, juga besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. 

Misalnya, belajar main piano, apabila dia memiliki bakat musik, akan 

lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki bakat itu. 

Selanjutnya, bila seseorang mempunyai intelegensi tinggi dan 

bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya 

akan lancar dan sukses. 

c) Minat dan Motivasi 

Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang juga besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar. Minat dapat timbul 

karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat 

yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya 

untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 
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sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang 

rendah. 

Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah daya 

penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang 

yang belajar dengan motivasi kuat, akan melaksanakan semua kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah atau semangat. 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilannya. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis, dan ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. 

2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 

a) Keluarga  

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta family yang 

menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. 

b) Sekolah  

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di 
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sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata 

tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak.  

c) Masyarakat  

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di 

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang 

yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi 

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. 

d) Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan rumah, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya.
51

 

4. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari akar kata mathema artinya pengetahuan, 

mathanein artinya berpikir atau belajar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan hubungan antara bilangan 

dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah 

mengenai bilangan. 

Ada beberapa definisi tentang matematika yaitu: 

1) Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. 
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2) Matematika adalah ilmu tentang keluasan atau pengukuran dan letak. 

3) Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubungannya. 

4) Matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan 

hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. 

5) Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang 

didasarkan pada observasi (induktif) tetapi diterima generalisasi yang 

didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. 

6) Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma 

atau postulat akhirnya ke dalil atau teorema. 

7) Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan 

besaran, dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak 

dan terbagi kedalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri.
52

 

Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang 

didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan 

hakikat matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.  
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Dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami 

siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama 

dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola 

tindakannya. Untuk keperluan ilmiah, maka diperlukan adanya pembelajaran 

melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau 

mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa.
53

 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika di SD 

Langkah pembelajaran matematika merujuk pada berbagai pendapat 

para ahli matematika SD dalam mengembangkan kreatifitas dan kompetensi 

siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif 

dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam 

mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa kemampuan setiap 

siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyayangi mata pelajaran 

matematika. Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar yaitu: 

1) Penanaman konsep dasar 

Yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa 

belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat mengetahui 

konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan dengan kata mengenal. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus 
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dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan 

konsep baru matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran 

konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan 

untuk membantu kemampuan  pola pikir siswa. 

2) Pemahaman konsep 

Yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan 

agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pemahaman 

konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan 

kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang 

berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman konsep.  

3) Pembinaan keterampilan 

Yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman 

konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan, bertujuan agar siswa 

lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti 

halnya pada pemahaman konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri 

atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada pertemuan yang 

berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman 
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konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di 

semester atau kelas sebelumnya.
54

 

5. Korelasi Motivasi dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang 

dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar 

optimal kalau ada motivasi yang tepat. Makin tepat motivasi yang diberikan, 

akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa.
55

 

Penemuan-penemuan penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah. Jika seseorang 

mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar biasa, sehingga 

tercapai hasil-hasil yang semula tidak terduga. Kuat lemahnya motivasi belajar 

seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, motivasi 

belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara 

senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi 

untuk mencapai cita-cita.
56

 

Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang juga besar pengaruhnya 

terhadap pencapaian prestasi belajar. Timbulnya minat belajar disebabkan 
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berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat 

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

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya minat belajar yang rendah akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Dalam konteks itulah diyakini bahwa minat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar anak didik.
57

 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran 

yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan disimpan karena 

minat menambah kegiatan belajar. Untuk menambah minat seseorang dalam 

menerima pelajaran di sekolah, siswa diharapkan dapat mengembangkan 

minatnya sendiri. Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang minat 

yang tinggi terhadap sesuatu hal, maka akan terus berusaha untuk melakukan, 

sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.
58

 

Sebagai langkah awal untuk mengarah pada tujuan yang diharapkan adalah 

mendorong atau memberi motivasi belajar matematika bagi masyarakat 

khususnya bagi para anak-anak atau peserta didik. Keberhasilan proses belajar 

mengajar matematika tidak terlepas dari persiapan peserta didik dan persiapan 

oleh para tenaga pendidik di bidangnya dan bagi para peserta didik yang sudah 

mempunyai minat (siap) untuk belajar matematika akan merasa senang dan 
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dengan penuh perhatian mengikuti pelajaran tersebut. Oleh karena itu para 

pendidik harus berupaya untuk memelihara maupun mengembangkan minat 

atau kesiapan belajar anak didiknya.
59

 

 

B. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti juga melihat hasil penelitian 

terdahulu. Salah satunya yaitu penelitian dari Kusumaning Zidni Khasanah (NIM: 

210311021), “Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal dan Minat Belajar Terhadap 

Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Paron Tahun Ajaran 

2014/2015.” Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 

analisis datanya menggunakan rumus statistika yaitu teknik korelasi dan regresi 

linier berganda. Pengumpulan datanya menggunakan angket dan dokumentasi. 

Dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan: 1) pada taraf signifikansi 5% 

didapatkan rxy atau r0 = 0,354 dan rt = 0,232, maka rxy > rt maka Ho ditolak 

sehingga ada korelasi yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal dan hasil 

belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Paron, 2) pada taraf signifikansi 5% 

rxy atau r0 = 0,403 dan rt = 0,232, maka rxy > rt maka Ho ditolak sehingga ada 

korelasi yang signifikan antara minat belajar dan hasil belajar PAI siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Paron, 3) pada taraf signifikansi 5 % Fhitung (9, 3019761) > 

F tabel (3,13) maka Ho ditolak sehingga secara signifikan kecerdasan intrapersonal 

dan minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMP 
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Negeri 1 Paron.
60

 Persamaan: variabel X2 sama-sama menggunakan minat belajar 

dan variabel Y menggunakan hasil belajar siswa, dalam pengumpulan datanya 

sama-sama menggunakan angket dan dokumentasi. Perbedaan: variabel X1 pada 

penelitian terdahulu menggunakan kecerdasan intrapersonal sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan motivasi belajar dan analisis data pada penelitian 

terdahulu menggunakan regresi berganda sedangkan pda penelitian ini 

menggunakan korelasi berganda. 

Yang kedua yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagus Tri Sutrisno, 

“Korelasi Antara Motivasi Belajar dan Kecerdasan Emosional dengan Hasil 

Belajar PAI Peserta Didik Kelas XI IPS SMAN 1 Balong Tahun Ajaran 

2014/2015.” Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan teknik 

analisis datanya menggunakan korelasi ganda. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan : 1) terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan 

hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 

2014/2015 sebesar 0,303, 2) terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong 

tahun ajaran 2014/2015 sebesar 0,366, 3) Ha diterima yang berarti terdapat 

korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 
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2014/2015 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,378, dengan kategori hubungan 

rendah.
61

 Persamaan: Variabel X1 sama-sama menggunakan motivasi belajar dan 

variabel Y menggunakan Hasil belajar dan analisis datanya menggunakan 

korelasi ganda. Perbedaan: pada penelitian terdahulu variabel X2 menggunakan 

kecerdasan emosional sedangkan pada penelitian ini menggunakan minat belajar.  

Yang ketiga yaitu penelitian dari Mar’atus Sholihah (NIM: 210311067), 

“Korelasi Kebiasaan Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar PAI 

Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.” Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasi berganda dengan 

responden penelitian sebanyak 44 siswa dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan  data berupa angket, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian 

ini adalah: (1) Kebiasaan belajar siswa dalam kategori cukup yakni mencapai 

72,72%, (2) Motivasi belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari 

analisis yang mencapai 86,36%, (3) Hasil belajar siswa dalam kategori cukup. Hal 

ini dibuktikan dari hasil analisis yang mencapai 70,45%, (4) Dalam harga Ftabel, 

dengan signifikansi 5%, diperoleh Ftabel sebesar 3,22. Harga Fhitung = 5,80 > Ftabel = 

3,22, yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dari perhitungan di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 
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Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.
62

 Persamaan: variabel Y sama-sama 

menggunakan hasil belajar siswa, dalam analisis datanya menggunakan korelasi 

berganda. Perbedaan: variabel X1 pada penelitian terdahulu menggunakan 

kebiasaan belajar sedangkan pada penelitian ini menggunakan motivasi belajar, 

variabel X2 pada penelitian terdahulu menggunakan motivasi belajar sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan minat belajar. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

1. Jika motivasi dan minat belajar siswa baik maka hasil belajar matematika 

siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 akan baik. 

2. Jika motivasi dan minat belajar siswa kurang baik maka hasil belajar 

matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017 akan kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
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pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
63

 Adapun hipotesis yang peneliti ajukan 

adalah sebagai berikut: 

H0 :  Tidak ada korelasi yang signifikan antara Motivasi dan Minat Belajar 

dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Ha :  Terdapat korelasi yang signifikan antara Motivasi dan Minat Belajar dengan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   

A. Rancangan Penelitian  

       Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan.
64

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif jenis korelasional karena menghubungkan antara tiga 

variabel. Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel independen 

atau yang sering disebut variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat.  

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). 

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah motivasi belajar (x1) dan minat 

belajar (x2).  

Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
65

 Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 (y).  
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Masing-masing variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.
66

 

Dalam penelitian ini, motivasi belajar terwujud pada indikator sebagai 

berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan untuk 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, sehingga memungkinkan 

peserta didik dapat belajar dengan baik.
67

 

2. Minat Belajar 

Minat berarti sibuk, tertarik atau terlibat sepenuhnya dengan sesuatu 

kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. 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 
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dan pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa 

suka, ketertarikan siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar.
68

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah  kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap.
69

 Hasil belajar adalah pola-pola, perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
70

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
71

  

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
72

 Populasi penelitian 

                                                           
68

 Sofan Amri, et al., Implementasi Pendidikan Karakter  dalam Pembelajaran (Jakarta: PT 

Prestasi Pustakarya, 2011), 39. 
69

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 1. 
70

 Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 24. 
71

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D  (Bandung: 

Alfabeta, 2006),  117. 



50 

 

 

ini adalah semua siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 27 siswa . 

2. Sampel 

       Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian 

dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, 

waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya pada penelitian dengan 

jumlah populasi besar.
73

 Karena populasi dalam penelitian ini jumlahnya 

kurang dari 30, maka populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
74

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

       Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen. 

Instrumen sebagai alat pengumpul data harus benar-benar dirancang dan dibuat 

                                                                                                                                                
72
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sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.
75

 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III 

MI Negeri Paju Ponorogo. 

2. Data tentang minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo. 

3. Data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian Indikator 
Teknik 

Pengambilan 

Data 

No. Angket Uji Coba 

sebelum sesudah ket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasi 

Motivasi 

dan Minat 

Belajar 

dengan 

Hasil 

Belajar 

Matematika 

Siswa 

Kelas III 

MI Negeri 

Paju 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variabel 

X1: 

Motivasi 

Belajar 

 

1. Adanya hasrat dan 

keinginan untuk berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Angket 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 V, V, V, V, V 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

 
6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 V, V, V, V, V 

3. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

 
11, 12, 13, 14, 15 11, 12, 13, 14, 15 V, V, V, V, V 

4. Adanya penghargaan 

dalam belajar 

 
16, 17, 18, 19, 20 16, 17, -, 18, - V, V, D, V, D 

5. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam kegiatan 

belajar 

 

21, 22, 23, 24, 25 19, -, 20, 21, 22 V, D, V, V, V 

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 26, 27, 28, 29, 30 -, 23, 24, 25, - D, V, V, V, D 

 

 

 
Variabel 

X2: Minat 

Belajar 

1. Perasaan senang dalam 

kegiatan belajar 

 

 

 

 

 

 
Angket 

1, 2, 3, 4, 5, 6 1, -, 2, 3, 4, 5 V, D, V, V, V, V 

2. Ketertarikan siswa 

terhadap kegiatan belajar 

 

7,8,9,10,11,12,13 6,7, -,8,9,10,11 V, V, D,V,V,V,V 

3. Adanya perhatian siswa 

terhadap mata pelajaran 

 

14,15,16,17,18,19 12,13,14,15,16,17 V,V,V,V,V,V 

4. Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 
20,21,22,23,24,25 18,19, -, -, -,20 V, V, D, D, D, V 

Variabel Y: 

Hasil 

Belajar 

Nilai UTS semester genap mata 

pelajaran Matematika kelas III 

MI Negeri Paju Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Dokumentasi 
   

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

       Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
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untuk dijawabnya.
76

 Dalam penelitian ini angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk memperoleh data tentang korelasi motivasi dan minat belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai sangat 

negatif.
77

 Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat diberi skor 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Skor untuk Pernyataan Angket 

 

       Skor 

       Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 
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2. Dokumentasi  

       Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
78

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data 

tentang dokumentasi nilai UTS siswa kelas III, sejarah sekolah, letak geografis, 

identitas sekolah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan sarana prasarana MI 

Negeri Paju Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisis Data  

       Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
79

 

Karena data penelitiannya adalah data kuantitatif, maka teknik analisis data 

menggunakan statistik. Adapun analisa dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

       Instrumen yang valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur
80

 Adapun rumus yang digunakan 

adalah rumus Product Moment:
81

 

 

 

 

Keterangan : 

rxy   = angka indeks korelasi Product Moment 

∑x  = jumlah seluruh nilai X 

∑y  = jumlah seluruh nilai Y 

∑XY   = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

N  = jumlah siswa 

Apabila rxy  ≥  rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid. 

Apabila rxy ≤  rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid. 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur 

validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
82
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1) Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. Banyaknya responden untuk uji 

coba instrumen, sejauh ini belum ada ketentuan yang mensyaratkan, 

namun demikian disarankan sekitar 20 - 30 orang responden. 

2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian item angket. 

4) Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh kemudian memberikan skor terhadap item-item yang sudah 

diisi pada tabel pembantu. 

5) Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap item 

angket dari skor yang diperoleh. 

6) Menenukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n – 2. 

7) Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai hitung r dan 

nilai tabel r. Kriterianya jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel, 

maka item instrumen dinyatakan valid.  

Untuk uji validitas instrumen, peneliti mengambil sampel sebanyak 36 

responden dengan menggunakan 55 item instrumen, 30 butir pernyataan 

untuk variabel motivasi belajar, 25 butir pernyataan untuk variabel minat 

belajar siswa. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 30 

butir pernyataan variabel motivasi belajar, terdapat 25 pernyataan yang 
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dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25,27, 28, dan 29. Sedangkan item pernyataan 

yang tidak valid adalah pada nomor 18, 20, 22, 26, dan 30. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket dan hasil perhitungan uji validitas variabel 

motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 118. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen penelitian Motivasi Belajar 

 

No. item “r” Hitung “r”Kritis Keterangan  

1 0,606 0.325 Valid 

2 0,641 0.325 Valid  

3 0,621 0.325 Valid 

4 0,515 0.325 Valid 

5 0,767 0.325 Valid 

6 0,465 0.325 Valid 

7 0,721 0.325 Valid 

8 0,459 0.325 Valid 

9 0,635 0.325 Valid 

10 0,509 0.325 Valid 

11 0,526 0.325 Valid 

12 0,797 0.325 Valid 

13 0,708 0.325 Valid 

14 0,646 0.325 Valid 

15 0,7271 0.325 Valid 

16 0,4115 0.325 Valid 

17 0,3857 0.325  Valid 

18 -0,3743 0.325 Tidak Valid 

19 0,3828 0.325 Valid 

20 -0,4896 0.325 Tidak Valid 

21 0,3478 0.325 Valid 

22 0,2568 0.325 Tidak Valid 

23 0,4612 0.325 Valid 

24 0,4647 0.325 Valid 

25 0,5063 0.325 Valid 

26 0,2101 0.325 Tidak Valid 

27 0,534 0.325 Valid 

28 0,5364 0.325 Valid 

29 0,619 0.325 Valid 

30 0,3077 0.325 Tidak Valid  

 

Untuk variabel minat belajar, dari 25 butir pernyataan variabel minat, 

terdapat 20 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 25. Sedangkan yang 

tidak valid adalah item pernyataan nomor 2, 9, 22, 23, dan 24. Adapun untuk 
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mengetahui skor jawaban angket dan hasil uji validitas variabel minat belajar 

dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 122. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas item Instrumen Penelitian Minat Belajar 

 

No. item “r” Hitung “r”Kritis Keterangan 
1 0,503 0,325 Valid 

2 0,263 0,325 Tidak Valid 

3 0,37 0,325 Valid 

4 0,726 0,325  Valid 

5 0,759 0,325 Valid 

6 0,637 0,325  Valid 

7 0,443 0,325 Valid 

8 0,399 0,325 Valid 

9 0,239 0,325 Tidak Valid 

10 0,702 0,325 Valid 

11 0,642 0,325 Valid 

12 0,673 0,325 Valid 

13 0,64 0,325 Valid 

14 0,523 0,325 Valid 

15 0,605 0,325 Valid 

16 0,58 0,325 Valid 

17 0,522 0,325 Valid 

18 0,661 0,325 Valid 

19 0,694 0,325 Valid 

20 0,662 0,325 Valid 

21 0,6 0,325 Valid 

22 -0,1 0,325 Tidak Valid 

23 0,222 0,325 Tidak Valid 

24 0,269 0,325 Tidak Valid 

25 0,569 0,325 Valid 

 

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian,  

butir pernyataan instrumen dalam penelitian ini ada 45 butir pernyataan yang 

terdiri dari 25 butir pernyataan untuk variabel motivasi belajar, dan 20 butir 
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pernyataan untuk variabel minat belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika.  

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam 

mengukur yang hendak diukur.
83

 

Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen motivasi belajar, rumus 

yang digunakan adalah koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut:
84

 

 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen/ koefisien alfa 

k  = jumlah item soal 

∑ σ1
2  

= jumlah varians butir 

σ1
2
  =varians butir pertanyaan 

σt
2
  = varians dari skor total 

N  = Jumlah responden 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk mengukur reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
85
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1) Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya. 

2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian item angket. 

4) Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh kemudian memberikan skor terhadap item-item yang sudah 

diisi pada tabel pembantu. 

5) Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

6) Menghitung nilai koefisien alfa. 

7) Membuat kesimpulan. 

Hasil uji reliabilitas butir soal instrumen motivasi belajar dapat dilihat 

pada lampiran 5 halaman 126. Dari hasil perhitungan reliabilitas pada 

lampiran 5 dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel minat belajar 

sebesar 0,9095, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan db = n - 

nr = 36 – 2 = 34 pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,325. Karena “r” 

hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,9095 > 0,325, maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 
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Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen minat belajar, teknik 

yang dihunakan adalah teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown di bawah ini:
86

. 

       

Keterangan: 

ri = reliabilitas internal seluruh rumus instrumen. 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Hasil uji reliabilitas butir soal instrumen minat belajar dapat dilihat pada 

lampiran 6 halaman 129. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui 

nilai reliabilitas instrumen variabel minat belajar sebesar 0,939, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan db = n – nr = 36 – 2 = 34 pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,325. Karena “r” hitung > dari “r” tabel, 

yaitu 0,939 > 0,325, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

       Sebelum menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan uji normalitas 

data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diteliti itu normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

rumus Lilliefors dengan langkah-langkah sebagai berikut:
87
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1) Merumuskan Hipotesa. 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung Mean. 

3) Menghitung Frekuensi Kumulatif Bawah (fkb). 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n). 

5) Menghitung masing-masing frekuensi kumulatif bawah (fkb) dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

6) Menghitung nilai Z. 

7) Menghitung P ≤ Z. 

8) Untuk nilai L didapatkan dari selisih fkb/n dan P ≤ Z. 

9) Membandingkan angka tertinggi dari L dengan tabel Lilifors. 

10) Uji hipotesis dan kesimpulan. 

Terima Ho jika L Maksimum ≤  L Tabel. 

Tolak Ho jika L Maksimum > L Tabel. 

b. Analisis Data 

       Teknik analisis data ini menggunakan statistika. Teknik analisis data 

untuk mengetahui tentang motivasi belajar, minat belajar dan hasil belajar 

matematika adalah dengan menghitung mean dan standart deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Rumus Mean yang digunakan yaitu:
88

 

 

 

Keterangan :  

Mx dan My =Mean (rata-rata) yang dicari 

∑ x dan ∑y = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

N   =Jumlah observasi 

Sedangkan Rumus Standar Deviasi yang digunakan yaitu:
89

 

 

 

Keterangan : 

SDx dan SDy  =  Standar Deviasi 

∑fx dan ∑fy  =  Jumlah x dan y 

∑ fx²dan ∑fy² = Jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

Mx dan My = Nilai rata-rata hitung (Mean) skor x dan y 

                                                           
88

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 81. 
89

 Widyaningrum, Statistika  …, 208 
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N  = Jumlah observasi 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

tingkat motivasi belajar, minat belajar, dan hasil belajar matematika siswa 

apakah baik, cukup, kurang, dibuat pengelompokkan dengan rumus sebagai 

berikut:
90

 

1) Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik. 

2) Skor kurang dari mean - 1.SD adalah tingkat kurang. 

3) Skor antara mean - 1.SD sampai mean + 1 SD adalah tingkat cukup. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3 adalah dengan menggunakan analisis 

korelasi sederhana dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai 

berikut:
91

 

 

Keterangan : 

rxy   = angka indeks korelasi Product Moment 

∑x  = jumlah seluruh nilai X 

∑y  = jumlah seluruh nilai Y 

∑XY   = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

N  = jumlah siswa 

                                                           
90

Sudijono, Pengantar Statistika …, 176. 
91

 Widyaningrum, Statistika …, 107. 
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Dan untuk menjawab rumusan masalah keempat yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III di MIN Paju Ponorogo, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik analisis berupa analisis korelasi berganda. 

Analisis korelasi berganda dengan rumus sebagai berikut:
92

 

 

 

Keterangan: 

Ry.x1.x2   = korelasi antara variabel x1 dan x2 secara bersama-sama 

dengan variabel y  

ryx1    = korelasi product moment antara x1 dengan y 

ryx2  =  korelasi product moment antara x2 dengan y 

rx1x2   =  korelasi product moment antara x1 dengan x2 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesa (H0 dan Ha). 

H0 : Tidak ada korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y 

Ha :  Ada korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y  

 

                                                           
92

 Wulansari, Penelitian Pendidikan …,  106-107. 
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2. Mencari Fhitung dengan Ftabel. 

Dengan rumus mencari Fhitung yaitu: 

 

Keterangan: 

R  = koefisien korelasi berganda 

k  = jumlah variabel independennya 

n  = jumlah data 

Fhitung = F(k;n-k-1) 

3. Jika Fhitung  ≤  Ftabel maka H0 diterima dan berlaku sebaliknya. 

4. Jika Fhitung  ≥  Ftabel maka H0 ditolak dan berlaku sebaliknya.  

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

adalah sebagai berikut: 93
 

Tabel 3.5  

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koevisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat  

0,40 – 0,599 Cukup kuat 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,000 – 0,999 Sangat rendah 

 

                                                           

 93
Ibid., 97. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN Paju 

Lembaga pendidikan MIN Paju terletak + 3 km dari Kota Ponorogo, 

tepatnya di Kelurahan Paju Kecamatan Kota Ponorogo. Berada di atas area 

seluas 396 m
2
. 

MIN Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang terletak 

di Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, yang pada perkembangannya 

ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian terutama tidak adanya 

minat menyekolahkan putra-putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai alternatif 

pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

Alhamdulilah masih dalam wilayah kota, di kelurahan Paju Ponorogo, 

Madrasah mendapatkan tanah wakaf dari Ibu Rohmah untuk lokasi 

pembangunan madrasah. 

Pada tanggal 03 Pebruari 1997 madarsah ini telah berubah status 

menjadi madrasah negeri yaitu MIN Paju yang sekaligus satu-satunya MIN 

pertama di Wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, namun masih bertempat di 

rumah Ibu Rohmah. 
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Perkembangan gedung MIN Paju baru terialisir 1 tahun setelah 

penegerianya itu tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN Kabupaten 

Ponorogo dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari Proyek Inpres TA 

1998/1999 untuk pembangunan 2  lokal (kelas) dan 1 kantor. 

Sejak penegerian dan menempati gedung MIN Paju, sampai sekarang 

madrasah tetapi eksis dalam menunjang program pemerintah untuk 

mengembangkan anak didik yang memiliki integritas kepribadian yang utuh, 

cerdas, terampil dan mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah 

masyarakat. 

Adapun yang menjadi latarbelakang berdirinya MIN di Kecamatan 

Ponorogo ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri khas Islam di tengah-tengah lingkungan 

masyarakat yang agamis. 

Dengan mengacu pada gambaran singkat dan latarbelakang inilah kini 

MIN Paju mulai berbenah diri untuk memenuhi segala harapan, tuntutan 

masyarakat agar nantiya MIN Paju menjadi madarsah yang berkualitas yang 

mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat sekitar. 

2. Letak Geografis MIN Paju 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berada di jalan KH. Al Muhtarom 8 

Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena meski terletak 
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dipinggir kota namun akses jalan menuju madrasah telah terbangun dengan 

aspal yang memudahkan. Anak-anak yang berada di desa/kelurahan dapat 

menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan bersepeda atau menempuh 

dengan jalan kaki. 

Dengan dukungan mayoritas masyarakat religius muslim yang kuat dan 

publikasi madrasah yang relatif meluas dan merata dimasyarakat  sekitarnya, 

maka madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar madrasah. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi MI Negeri Paju Ponorogo  

“TERWUJUDNYA MADRASAH YANG BERKUALITAS 

BERWAWASAN ISLAMI” 

Indikatornya: 

1) Tenaga Pendidik dan kependidikan berkwalitas berwawasan Islami. 

2) Output lulusan berkwalitas mampu menerapkan nilai-nilai Islami dalam 

lingkungan hidupnya. 

3) Output lulusan berkwalitas ditandai dengan keunggulan prestasi dalam 

UN dan UAMBN,  Kemampuan bahasa Arab/Inggris,  olah raga dan 

seni. 

4) Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang akademik 

maupun non akademik.  

5) Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat,  dan   indah 

bernuansa islami. 
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6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang lengkap. 

7) Terjadinya peningkatan kwalitas setiap elemen terkait dari waktu ke 

waktu. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada semua 

unsurnya. 

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

4) Membudayakan dan menanamkan akhlaq Al-Karimah semua subyek 

pendidikan. 

5) Berkomunikasi aktif dan pro-aktif dengan pihak-pihak terkait. 

6) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk anak-

anak. 

7) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya ( khususnya bidang seni dan olah 

raga ) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

8) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 

9) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, sehat, 

dan indah bernuansa islami. 
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10) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh Warga 

Madrasah dan Komite Madrasah. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

2) Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa bidang akademik dan non 

akademik. 

4) Meningkatkan penanaman aqidah dan akhlaq Al-Karimah. 

5) Bahan bacaan diperpustakaan. 

6) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler. 

7) Meningkatkan kegiatan di luar sekolah dalam bentuk even kompetensi. 

8) Meningkatkan komunikasi secara aktif dan proaktif dengan pihak-

pihak terkait. 

4. Profil Singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

a. Profil Madrasah 

1) Nama Madrasah   : MI Negeri Paju Ponorogo 

2) N.S.M     : 111.1.35.02.0003 

3) NPSN     : 60714295 

4) Propinsi    : Jawa Timur 

5) Otonomi    : Daerah Kabupaten Ponorogo 

6) Kecamatan    : Ponorogo 

7) Desa/kelurahan   : Paju 
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8) Jalan dan nomor   : Jl. KH. Al-Muhtarom, 

 Sumbawa No. 8 

9) Kode Pos    : 63415 

10) Telepon    : 0352 487864 

11) Daerah     : Daerah Masyarakat Adat 

12) Status Sekolah    : Negeri 

13) Akreditasi    : B 

14) Tahun Berdiri    : 1997 

15) Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi 

16) Bangunan Sekolah   : Milik Lembaga 

17) Luas Bangunan   : 501   m2 

18) Jarak ke Pusat Kecamatan  :  3 km 

19) Jarak ke Pusat Otoda   : 1.5 km 

20) Terletak pada lintasan   : Desa 

21) Jumlah Keanggotaan rayon/KKM  : 13 Madrasah 

22) Organisasi Penyelenggara  : Departemen Agama 

23) Status Kepemilikan Tanah  : Tanah BMN dan tanah Wakaf 

b. Sarana dan Prasarana MI Negeri Paju 

Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah 

siswa/m
2
. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. 
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Madrasah memiliki 13 ruangan, 8 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 

kantor kepala sekolah, 1 ruang Tata Usaha, 1 perpustakaan, 1 toilet guru, 

dan 1 toilet siswa. Perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, rak buku sudah 

lengkap.  

c. Keadaan Guru dan Siswa MIN Paju 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

berjumlah 17 orang, dengan perincian 1 Kepala Sekolah, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 11 orang dan Non-PNS 5 orang. Pendidikan yang ditempuh 

para guru rata-rata adalah Strata 1 (S-1), bahkan ada beberapa guru yang 

sudah Strata 2 (S-2). Sedangkan untuk siswa-siswinya berjumlah 172 

siswa-siswi. Daftar guru di MIN Paju dapat dilihat pada lampiran 21 

halaman 154. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Skor Motivasi Belajar Siswa kelas III di MI 

Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Deskripsi data tentang skor motivasi belajara siswa kelas III MI Negeri 

Paju diperoleh dari angket yang didistribusikan kepada para responden yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah 27 siswa. Adapun hasil skor motivasi belajar siswa kelas III MI Negeri 

Paju adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas III di MI Negeri Paju Ponorogo 

 
No  Skor Motivasi Belajar Frekuensi (F) 

1 100 1 

2 99 1 

3 97 3 

4 96 2 

5 94 3 

6 91 1 

7 90 1 

8 88 1 

9 87 1 

10 86 1 

11 78 2 

12 76 3 

13 74 1 

14 72 1 

15 70 1 

16 69 1 

17 67 1 

18 54 1 

19 51 1 

Jumlah  27 

 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (100) ada 1 siswa dan yang memiliki skor terendah (51) hanya 1 

siswa. Adapun secara terperinci pensekoran jawaban angket dari responden 

dapat dilihat pada lampiran 7 pada halaman 133. 

2. Deskripsi Data tentang Skor Minat Belajar Siswa Kelas III MI Negeri 

Paju Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 

Deskripsi data tentang skor minat belajar siswa kelas III MI Negeri 

Paju diperoleh dari angket yang didistribusikan kepada para responden yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah 27 siswa. Adapun hasil skor minat belajar siswa kelas III MI Negeri 

Paju adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Minat Belajar Siswa Kelas III di MI Negeri Paju Ponorogo 

 

No  Skor Minat Belajar Frekuensi (F) 

1 80 4 

2 79 1 

3 77 1 

4 75 2 

5 74 1 

6 73 1 

7 71 1 

8 70 1 

9 68 1 

10 67 1 

11 66 1 

12 63 1 

13 61 1 

14 59 1 

15 58 1 

16 56 1 

17 54 1 

18 52 2 

19 51 1 

20 49 1 

21 46 1 

22 45 1 

Jumlah  27 

 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (80) ada 4 siswa dan yang memiliki skor terendah (45) hanya 1 

siswa. Adapun secara terperinci pensekoran jawaban angket dari responden 

dapat dilihat pada lampiran 8 pada halaman 135. 
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3. Deskripsi Data tentang Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III 

MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 

Deskripsi data tentang skor hasil belajar matematika siswa kelas III MI 

Negeri Paju di dapat dari hasil ujian tengah semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 yang diberikan oleh guru mata pelajaran matematika. Dari hasil 

pengumpulan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa skor hasil belajar 

matematika siswa kelas III adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

 

No Skor Hasil Belajar Matematika Frekuensi (F) 

1 66 3 

2 64 3 

3 62 1 

4 60 1 

5 58 1 

6 54 2 

7 52 4 

8 50 1 

9 48 1 

10 46 1 

11 44 1 

12 40 3 

13 36 1 

14 34 2 

15 22 2 

Jumlah 27 

 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (66) terdapat 3 siswa dan yang memiliki skor terendah (22) 

terdapat 2 siswa. Adapun secara terperinci pensekoran hasil belajar 

matematika siswa dapat dilihat pada lampiran 9 pada halaman 137. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa-siswi, peneliti terlebih 

dahulu melakukan penyebaran angket ke seluruh siswa kelas III di MI Negeri 

Paju Ponorogo dan hasil perhitunganya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Instrumen Motivasi Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo 

 

No  X1 F Fx1 

1 100 1 100 

2 99 1 99 

3 97 3 291 

4 96 2 192 

5 94 3 282 

6 91 1 91 

7 90 1 90 

8 88 1 88 

9 87 1 87 

10 86 1 86 

11 78 2 156 

12 76 3 228 

13 74 1 74 

14 72 1 72 

15 70 1 70 

16 69 1 69 

17 67 1 67 

18 54 1 54 

19 51 1 51 

Jumlah  27 2247 

 

Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan membuat tabel 

hasil perhitungan motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 10 pada 

halaman 138. Dari data pada lampiran tersebut kemudian dicari mean dan 

standar deviasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Mencari mean (rata-rata) dari variabel X1 

 

2) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

 

 

 

 

 

Dari hasil diatas diketahui Mx1 = 83,22222222 dan SDx1 = 

13,44490361 maka untuk menentukan motivasi belajar baik, sedang, ataupun 

rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = kategori baik, 

Mx – 1.SDx = Kategori rendah, dan 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx = kategori sedang. 

Untuk mengetahui nilai Mx + 1SD dan Mx  1SD maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 
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a. Mx + 1SD  = 83,22222222  ( 1 x 13,44490361) 

= 83,22222222 + 13,44490361 

= 96,66712583  (dibulatkan 97) 

b. Mx  1SD  = 83,22222222 – ( 1 x 13,44490361) 

= 83,22222222 - 13,44490361 

= 69,77731861   (dibulatkan 70) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 97 ke atas dikategorikan 

motivasi belajar siswa baik, skor 70 ke bawah dikategorikan motivasi belajar 

siswa rendah, dan skor antara 70 sampai 97 motivasi belajar siswa 

dikategorikan sedang. 

Tabel 4.5 

Kategori Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

 

      No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

     1 Lebih dari 97 5 18,52 Baik 

     2 Antara 70-97 18 66,67 Cukup 

     3 Kurang dari 70 4 14,81 Kurang 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 5 siswa (18,52%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

18 siswa (66,67%), dan dalam kategori kurang  sebanyak  4 siswa (14,81%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi belajar siswa 

adalah sedang. 
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2. Analisis Data tentang Minat Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui minat belajar siswa-siswi, peneliti terlebih dahulu 

melakukan penyebaran angket ke seluruh siswa kelas III di MI Negeri Paju 

Ponorogo dan hasil perhitunganya sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Instrumen Minat Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

 

No  X2 F Fx2 

1 80 4 320 

2 79 1 79 

3 77 1 77 

4 75 2 150 

5 74 1 74 

6 73 1 73 

7 71 1 71 

8 70 1 70 

9 68 1 68 

10 67 1 67 

11 66 1 66 

12 63 1 63 

13 61 1 61 

14 59 1 59 

15 58 1 58 

16 56 1 56 

17 54 1 54 

18 52 2 104 

19 51 1 51 

20 49 1 49 

21 46 1 46 

22 45 1 45 

Jumlah  27 1761 

 

Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan membuat tabel 

hasil perhitungan minat belajar dapat dilihat pada lampiran 11 pada halaman 

139. Dari data pada lampiran tersebut kemudian dicari mean dan standar 

deviasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Mencari mean (rata-rata) dari variabel X2 

 

2) Mencari standar deviasi dari variabel X2 

 

 

 

 

 

Dari hasil diatas diketahui Mx2 = 65,22222222 dan SDx2 = 

11,41257698 maka untuk menentukan minat belajar baik, sedang, ataupun 

rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = kategori baik, 

Mx – 1.SDx = Kategori rendah, dan 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx = kategori sedang. 

Untuk mengetahui nilai Mx + 1SD dan Mx  1SD maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 
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a. Mx + 1SD  = 65,22222222  (1 x 11,41257698) 

= 65,22222222  + 11,41257698 

= 76,6347992  (dibulatkan 77) 

b. Mx  1SD  = 65,22222222 – (1 x 11,41257698) 

= 65,22222222 - 11,41257698 

= 53,80964524   (dibulatkan 54) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 77 ke atas dikategorikan 

minat belajar belajar siswa baik, skor 54 ke bawah dikategorikan minat belajar 

siswa rendah, dan skor antara 54 sampai 77 minat belajar siswa dikategorikan 

sedang. 

Tabel 4.7 

Kategori Skor Minat Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 77 6 22,22 Baik 

2 Antara 54-77 15 55,56 Cukup 

3 Kurang dari 54 6 22,22 Kurang 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa minat belajar siswa 

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 6 siswa (22,22%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

15 siswa (55,56%), dan dalam kategori kurang  sebanyak  6 siswa (22,22%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa 

adalah sedang. 
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3. Analisis Data tentang Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa, maka perlu ada 

perangkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Namun sebelum itu, 

peneliti harus menghitung nilai mean dan standar deviasi data hasil belajar 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo 

 

Y F f.y 

66 3 198 

64 3 192 

62 1 62 

60 1 60 

58 1 58 

54 2 108 

52 4 208 

50 1 50 

48 1 48 

46 1 46 

44 1 44 

40 3 120 

36 1 36 

34 2 68 

22 2 44 

Jumlah  27 1342 

 

Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan membuat tabel 

hasil perhitungan hasil belajar  dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 140. 

Dari data pada lampiran tersebut kemudian dicari mean dan standar deviasi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Mencari mean dari variabel Y 

 

2) Mencari standar deviasi dari variabel Y 

 

 

 

 

 

Dari hasil diatas diketahui My = 49,7037037 dan SDy = 12,68073725 

maka untuk menentukan hasil belajar baik, sedang, ataupun rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mean + 1.SD = kategori baik, 

Mean – 1.SD = Kategori rendah, dan 

Antara Mean + 1.SD sampai Mean – 1.SD = kategori sedang. 

Untuk mengetahui nilai Mean + 1SD dan Mean  1SD maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 
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a. Mean + 1SD  = 49,7037037  (1 x 12,68073725) 

= 49,7037037 + 12,68073725 

= 62,38444095  (dibulatkan 62) 

b. Mean  1SD  = 49,7037037 – (1 x 12,68073725) 

= 49,7037037 - 12,68073725 

= 37,02296645   (dibulatkan 37) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 62 ke atas dikategorikan 

hasil belajar matematika siswa baik, skor 37 ke bawah dikategorikan hasil 

belajar matematika siswa rendah, dan skor antara 37 sampai 62 hasil belajar 

matematika siswa dikategorikan sedang. 

Tabel 4.9 

Kategori Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 62 7 25,93 Baik 

2 Antara 37-62 15 55,56 Cukup 

3 Kurang dari 37 5 18,51 Kurang 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika 

siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 7 siswa (25,93%), dalam kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 15 siswa (55,56%), dan dalam kategori kurang  sebanyak  5 siswa 

(18,51%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar matematika siswa adalah sedang. 
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4. Analisis Data tentang Korelasi Motivasi dan Minat belajar dengan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui korelasi 

motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 

III MI Negeri Paju Ponorogo, maka dilakukan uji normalitas data terlebih 

dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Adapun hasil perhitungannya 

dapat dilihat secara rinci pada lampiran 13 ,14 dan 15 pada halaman 141 - 

151. Kemudian untuk hasil uji normalitasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan  LMaksimum LTabel 

X1 27 0,107 0,173 Data berdistribusi normal 

X2 27 0,098 0,173 Data berdistribusi normal 

Y 27 0,100 0,173 Data berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan dengan harga tabel Ltabel 

nilai kritis Uji Lilliefors dengan taraf signifikansi 5%. Tabel Lilliefors dapat 

dilihat pada lampiran 18 pada halaman 155. Oleh karena n = 27 tidak ada 

dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati adalah n = 25, dengan 



88 

 

 

nilai 0,173. Dengan konsultasi Ltabel diperoleh hasil bahwa masing-masing 

LMaksimum lebih kecil dari pada L tabel sehingga terima Ho yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal.  

b. Analisis Korelasi Motivasi belajar dengan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment. Adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha) 

Ho : Tidak ada korelasi antara variabel motivasi belajar (x1) dengan hasil 

belajar (y) 

Ha : Ada korelasi antara variabel motivasi belajar (x1) dengan hasil belajar 

(y) 

2) Membuat tabel penolong pada lampiran 16 halaman 152 yang kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:  
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Kemudian untuk menguji kebenaran/kepalsuan dari hipotesa, peneliti 

harus mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel pada tabel nilai koefisien 

korelasi “r” product moment dilampiran 17 halaman 154. Namun sebelum itu, 

peneliti harus mencari derajat bebasnya (db) dengan rumus db = n – nr, di 

mana n adalah number of case, dan nr adalah banyaknya variabel yang 

dikorelasikan.
94

 

Dalam penelitian ini, n = 27 dan nr = 2, maka db = 27 – 2 = 25. 

Dengan harga “r” pada taraf signifikansi 5%, diperoleh harga r tabel sebesar 

0,381.  

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,569 dan pada 

taraf signifikansi 5% diperoleh rtabel 0,381, maka r hitung > r tabel yang artinya 

                                                           
94

 Retno, Statistika, 106. 
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Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan 

antara motivasi belajar dengan hasil belajar Matematika siswa kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo dengan kategori cukup kuat dilihat dari tabel 

interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.5. 

c. Analisis Korelasi Minat belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara minat belajar dengan 

hasil belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017 adalah dengan menggunakan teknik analisis korelasi 

sederhana dengan rumus korelasi product moment. Adapun langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha) 

Ho : Tidak ada korelasi antara variabel minat belajar (x2) dengan hasil 

belajar (y) 

Ha : Ada korelasi antara variabel minat belajar (x1) dengan hasil belajar (y) 

2) Membuat tabel penolong pada lampiran 16 halaman 152 yang kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 
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Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,532 dan rtabel 

0,381, maka r hitung > r tabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara minat belajar dengan hasil 

belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dengan kategori 

cukup kuat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.5. 

d. Analisis Korelasi Motivasi belajar dengan Minat belajar Matematika 

Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara motivasi belajar 

dengan minat belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017 adalah dengan menggunakan teknik analisis 

korelasi sederhana dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha) 
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Ho : Tidak ada korelasi antara variabel motivasi belajar (x1) dengan minat 

belajar (x2)  

Ha : Ada korelasi antara variabel motivasi belajar (x1) dengan minat 

belajar (x2)  

2) Membuat tabel penolong pada lampiran 16 halaman 152 yang kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,914 dan rtabel 

0,381, maka r hitung > r tabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan minat 
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belajar siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo dengan kategori sangat kuat 

dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.5. 

e. Analisis Korelasi Motivasi dan Minat belajar dengan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara motivasi dan minat 

belajar dengan hasil belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 adalah dengan menggunakan teknik 

analisis korelasi berganda. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,570. Hal ini 

berarti tingkat korelasi antara motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar 

Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo termasuk pada kategori 

cukup kuat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.4.  

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji signifikansi terhadap hasil 

perhitungan korelasi ganda dengan menghitung F hitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Hasil di atas kemudian dibandingkan dengan F tabel (lampiran 19) 

halaman 156, dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n – k – 1). Jadi k 

= 2 dan dk penyebut  27 – 2 – 1 = 24. Dengan taraf kesalahan 5%, maka harga 
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Ftabel sebesar 3,40. Harga F hitung > F tabel atau 5,782 > 3,40, yang artinya Ho 

ditolak, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan 

minat belajar dengan hasil belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Motivasi Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

       Terdapat 5 responden dengan prosentase 18,52% dari 27 responden 

dinyatakan memiliki motivasi belajar dengan kategori baik. Terdapat 18 

responden dengan prosentase 66,67% dari 27 responden dinyatakan memiliki 

motivasi belajar dengan kategori cukup dan 4 responden dengan prosentase 

14,81% dari 27 responden dinyatakan memiliki motivasi belajar dengan 

kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo memiliki motivasi belajar dengan kategori 

cukup dengan prosentase 66,67%. 

2. Minat Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Terdapat 6 responden dengan prosentase 22,22% dari 27 responden 

dinyatakan memiliki minat belajar dengan kategori baik. Terdapat 15 

responden dengan prosentase 55,56% dari 27 responden dinyatakan memiliki 

minat belajar dengan kategori cukup dan 6 responden dengan prosentase 
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22,22% dari 27 responden dinyatakan memiliki minat belajar dengan kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo memiliki minat belajar dalam kategori cukup dengan 

prosentase 55,56%. 

3. Hasil Belajar Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017 

Terdapat 7 responden dengan prosentase 25,93% dari 27 responden 

dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori baik. Terdapat 15 

responden dengan prosentase 55,56% dari 27 responden dinyatakan memiliki 

hasil belajar dengan kategori cukup dan 5 responden dengan prosentase 

18,51% dari 27 responden dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo memiliki hasil belajar dalam kategori cukup dengan 

prosentase 55,56%. 

4. Korelasi Motivasi dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Dari perhitungan korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada korelasi 

yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas III MI Negeri Paju Ponorogo sebesar 0,569. Berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefisien korelasi  pada tabel 3.5, maka koefisien 

korelasi yang ditemukan sebesar 0,569 termasuk pada kategori cukup kuat. 

Jadi terdapat korelasi yang cukup kuat antara motivasi belajar dengan hasil 
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belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

Tinggi rendahnya motivasi belajar erat hubungannya dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo. Korelasinya positif 

berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin tinggi motivasi 

belajar, maka hasil belajar matematika siswa  akan semakin tinggi, begitu 

juga sebaliknya. 

5. Korelasi Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III 

MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Dari perhitungan korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

korelasi yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo sebesar 0,532. Berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefisien korelasi  pada tabel 3.5, maka koefisien 

korelasi yang ditemukan sebesar 0,532 termasuk pada kategori cukup kuat. 

Jadi terdapat korelasi yang cukup kuat antara minat belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

Tinggi rendahnya minat belajar erat hubungannya dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo. Korelasinya positif 

berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin tinggi minat belajar, 

maka hasil belajar matematika siswa akan semakin tinggi, begitu juga 

sebaliknya. 
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6. Korelasi Motivasi belajar dengan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas 

III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Dari perhitungan korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan minat belajar 

matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo sebesar 0,914. 

Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi  pada tabel 3.5, 

maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,914 termasuk pada kategori 

sangat kuat. Jadi terdapat korelasi yang sangat kuat antara motivasi belajar 

dengan minat belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Tinggi rendahnya motivasi belajar erat hubungannya dengan minat 

belajar matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo. Korelasinya 

positif berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin tinggi 

motivasi belajar, maka minat belajar matematika siswa akan semakin tinggi, 

begitu juga sebaliknya. 

7. Korelasi Motivasi dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas III MI Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Dari perhitungan korelasi ganda diperoleh harga r hitung = 0,570. Hal ini 

berarti tingkat korelasi antara motivasi dan minat belajar dengan hasil belajar 

Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo termasuk pada kategori 

cukup kuat. Kemudian, setelah dilakukan uji signifikansi terhadap hasil 
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perhitungan korelasi ganda dengan menghitung F hitung diperoleh hasil yaitu 

harga F hitung > F tabel atau 5,782 > 3,40, yang artinya Ho ditolak. Hal ini 

berarti, koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan atau dapat 

diperlakukan untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. Dengan kata 

lain terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan minat belajar 

dengan hasil belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan tentang motivasi dan minat belajar dengan hasil 

belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/017. 

2. Ada korelasi yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar 

Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

3. Ada korelasi yang signifikan anatara motivasi belajar dengan minat belajar 

Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

4. Ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan minat belajar dengan hasil 

belajar Matematika siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian ini, di bawah terdapat beberapa saran yang 

disampaikan: 

1. Bagi Guru 

Peran guru sangat penting dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan 

proses kegiatan belajar mengajar. Hendaknya guru dapat memberikan 

perhatian lebih terhadap perilaku-perilaku siswa yang beragam terkait dengan 

motivasi dan minat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih meningkatkan motivasi dan minat belajarnya 

dalam mengikuti pelajaran di sekolah dan memanfaatkan sumber belajar yang 

ada di sekolah, khususnya pada mata pelajaran matematika sehingga 

mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang, yang tertarik dengan permasalahan yang 

sama, dapat mengkaji masalah dalam penelitian ini dengan jangkauan yang 

lebih luas. Dengan menambah atau dengan menggunakan variabel yang lain, 

sehingga dapat melengkapi khazanah keilmuan. 
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