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ABSTRAK
Ardianti, Septi Eka. 2018. Pengaruh Minat Olahraga Terhadap Hasil Belajar
Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir
Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing:
Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.
Kata Kunci: Minat, Hasil Belajar.
Pada saat ini banyak siswa yang mengikuti proses belajar di sekolah tidak
bersungguh-sungguh, semua itu terbukti saat proses pembelajaran mata pelajaran
penjaskes. Sebelum pelajaran berlangsung guru mata pelajaran penjaskes
menyuruh siswa untuk melakukan pemanasan sendiri. Setelah pemanasan selesai
guru menjelaskan materi dan mempraktekkan gerakan-gerakan olahraga yang
akan dilakukan. Disaat guru menyuruh siswa untuk mempraktekkan per individu
gerakan tersebut sebagian siswa yang belum mendapatkan giliran untuk maju
kedepan hanya bergurau dan bermain sendiri. Tidak semua siswa mempunyai
minat tersendiri dalam aktivitas olahraga padahal jika siswa memiliki minat
terhadap olahraga siswa akan dapat memperoleh hasil belajar yang diharapkan.
Pada penelitian ini peneliti memilih MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun untuk
melakukan penelitian dikarenakan madrasah ini memiliki prestasi yang sangat
baik dibidang akademik dan non akademik, terbukti madrasah ini sering
menjuarai berbagai lomba PORSENI tingkat Kabupaten Madiun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) minat olahraga
siswa kelas V di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun, (2) hasil belajar siswa kelas V
pada mata pelajaran Penjaskes, (3) pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar
siswa kelas V pada mata pelajaran Penjaskes.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
yang bersifat korelasional. Jenis sampel yang diambil pada penelitian ini adalah
Purposive Sampling dengan jumlah responden 27 anak.Teknik pengumpulan data
menggunakan angket dan soal tes mata pelajaran Penjaskes. Analisis data pada
penelitian ini menggunakan rumus Regresi Linear Sederhana karena pada
penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu variabel independennya adalah
minat dan variabel dependennya adalah hasil belajar.
Hasil analisis data ditemukan bahwa (1) minat olahraga siswa kelas V MI
Kresna Mlilir kategori rendah 19% berjumlah 5 anak, kategori sedang 59%
berjumlah 16 anak, dan kategori tinggi 22% berjumlah 6 anak. (2) hasil belajar
siswa pada mata pelajaran Penjaskes sebanyak 11% yang berjumlah 3 anak
dikategorikan rendah, 78% yang berjumlah 21 dikategorikan sedang, dan 11%
dikategorikan tinggi dengan jumlah 3 anak (3) ada pengaruh yang signifikan
antara minat olahraga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes
sebesar 19,9%. Sisanya 80,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam pembukaan Undangundang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

tahun

1945

yang

mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan
melaksanakan

umum,

mencerdaskan

ketertiban

dunia

kehidupan

yang

bangsa

berdasarkan

dan

ikut

kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1
juga sudah diterangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara efektif 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 usaha sadar yang dilakukan pemerintah, melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, yang berlangsung di
sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta
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Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan, 5.

1

2

didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup
secara tepat dimasa yang akan datang.2 Pendidikan berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3
Melalui pendidikan yang intensif, masyarakat diharapkan dapat keluar dari
jeratan politik dan ekonomi. Pendidikan memberikan bimbingan
bagaimana menjadi warga negara, memenuhi kewajibannya, menggunakan
hak-haknya, kebebasannya, pendapatnya, dan cara-cara penyalurannya.
Pendidikan juga memberikan petunjuk tentang jenis kebutuhan hidup,
asal-usulnya, kewenangan mengelolanya, cara mengelolanya, cara
mengembangkannya, dan cara menghindari dari eksploitasi yang
dilakukan pihak-pihak tertentu.4
Menurut Slameto didalam buku Psikologi Pendidikan minat adalah
rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada
yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan
antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri sendiri. Semakin kuat atau
dekatnya hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Crow and Crow
mengatakan
2

didalam

buku

Psikologi

Pendidikan

bahwa

minat

Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009) , 5
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berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk untuk
menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman
yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Minat dapat diekspresikan
melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu
hal dari pada hal yang lainnya, dapat pula dimanifestikan melalui
partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir,
melainkan diperoleh kemudian.5
Minat dalam diri seseorang sejatinya dapat tumbuh atau bahkan
menghilang. Menumbuhkan minat dalam belajar salah satu caranya adalah
dengan berusaha mengaitkan bahan pelajaran dengan bahan yang lain, atau
bahkan dengan realitas kehidupan. Menjelaskan dan memahami manfaat
mempelajari suatu bahan pelajaran juga termasuk hal yang dapat
mendorong adanya minat. Beberapa ahli pendidikan berpendapat cara
yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subjek yang
baru adalah dengan menggunakan minat-minat peserta didik yang telah
ada, misalnya, beberapa peserta didik menaruh minat pada olahraga balap
mobil, maka sebelum mengajarkan materi tentang percepatan gerak, guru
dapat menarik perhatian peserta didik dengan menceritakan sedikit tentang
balap mobil yang baru saja berlangsung baru kemudian sedikit demi
sedikit diarahkan kemateri yang sesungguhnya.6
Oleh karena itu jika dikaitkan dengan hasil belajar minat menjadi
faktor-sfaktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa. Siswa yang
5
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Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 121.
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mempunyai minat tertentu yang sama didalam bidang akademiknya akan
berpengaruh sangat besar pada pelaksanaan dan hasil pembelajaran mata
pelajaran tertentu. Disinilah arti penting dari minat itu sendiri, dimana
minat yang baik sangat diperlukan pada proses belajar siswa supaya siswa
dapat berhasil mencapai hasil belajar yang diharapkan.
Menurut Cholik Mutohir didalam buku Strategi Pembelajaran
Pendidikan Jasmani, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala
kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan
membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai
perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan
atau pertandingan, dan kegaitan jasmani yang intensif untuk memperoleh
rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan
manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. 7
Pasang surut keolahragaan nasional, yang telah merasuki kehidupan
bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan, memang banyak dipengaruhi
oleh kebijakan pemerintah dan faktor politik, namun kekurangan dan
kelebihan kebijakan pemerintah yang diluncurkan berupa merupakan
respon nyata yang diposisikan bapak bangsa dan pemerintah untuk
menjawab tantangan zaman pada masa itu.8
Oleh karena itu olahraga sangat diperlukan bagi setiap manusia
supaya setiap manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang
dimiliki. Kegiatan olahraga yang sekarang sudah masuk dalam salah satu
7
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mata pelajaran wajib di sekolah. Dari proses kegiatan olahraga di sekolah
ini setiap siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terlebih
dalam hal keolahragaan. Olahraga di Indonesia sudah mulai menampakkan
prestasinya didalam maupun diluar negeri. Untuk itu harus ada regenerasi
penerus bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia
dibidang olahraga.
Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan
sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep,
pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang
terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir,
merasa, maupun dalam bertindak.9 Tujuan dari belajar adalah terciptanya
suatu perubahan menuju kekeadaan yang lebih baik, misalnya perubahan
pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang positif. Tujuan belajar tidak
dapat dicapai dengan mudah begitu saja, tanpa ada usaha yang serius dari
semua orang yang terlibat dalam proses tersebut, baik dari orang yang
belajar maupun orang yang mengajar.10
Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk selalu belajar,
bahkan, Islam mewajibkan untuk setiap orang Islam yang beriman untuk
belajar. Disinilah pentingnya belajar dimana semua orang diwajibkan
untuk selalu belajar karena dengan belajar yang sangat baik seseorang itu
akan mengetahui semua apa yang belum dia ketahui dengan berpedoman
pada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam belajar tidak ada batasan umur untuk
9
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melaksanakannya semua orang dari belum menyadari bahwa didalam
hidupnya setiap hari dipenuhi dengan kegiatan belajar, mulai dari manusia
lahir hingga akhir hayat, tetapi manusia itu sendiri tidak merasakannya.
Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri
siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor
sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar juga dapat diartikan
sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di
sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes
mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.11 Hasil belajar dapat dilihat
secara nyata perubahan itu dapat dilihat saat seseorang itu mengalami
proses belajar dan terjadi pada diri seseorang itu sendiri.
Faktor di atas memunculkan asumsi bahwa minat dapat
mempengaruhi hasil belajar. Minat sangat dibutuhkan seseorang untuk
melakukan suatu proses belajar. Minat yang tinggi dari seseorang pada
suatu kegiatan tertentu akan dapat membantu lancar suatu pembelajaran
jika apa yang diminatinya berhubungan dengan suatu materi pelajaran
tertentu. Seseorang memiliki tingkat batasan dan harapan yang ingin
diperoleh saat mereka melakukan suatu hal. Jika seseorang tidak memiliki
suatu minat tertentu terhadap suatu proses belajar yang dilakukannya
mereka tidak akan mendapatkan hasil yang dinilai tidak memuaskan. Pada
materi pelajaran yang diajarkan di sekolah salah satunya adalah materi
tentang Penjaskes dimana materi tersebut merupakan materi jasmani dan
11
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kesehatan yang erat hubungannya dengan olahraga. Olahraga itu sendiri
dilakukan supaya seseorang mendapatkan keseimbangan yang ada didalam
tubuhnya, tubuh yang sehat memiliki tingkat kesehatan jasmani dan rohani
yang baik. Pada saat ini banyak siswa yang mengikuti proses belajar di
sekolah tidak bersungguh-sungguh, semua itu terbukti saat proses
pembelajaran mata pelajaran penjaskes. Sebelum pelajaran berlangsung
guru mata pelajaran penjaskes menyuruh siswa untuk melakukan
pemanasan sendiri. Setelah pemanasan selesai guru menjelaskan materi
dan mempraktekkan gerakan-gerakan olahraga yang akan dilakukan.
Disaat guru menyuruh siswa untuk mempraktekkan per individu gerakan
tersebut sebagian siswa

yang belum mendapatkan giliran untuk maju

kedepan hanya bergurau dan bermain sendiri. Tidak semua siswa
mempunyai minat tersendiri dalam aktivitas olahraga padahal jika siswa
memiliki minat terhadap olahraga siswa akan dapat memperoleh hasil
belajar yang diharapkan. Kesadaran siswa untuk belajar dan mengikuti
proses belajar dirasa menurun, banyak siswa yang tidak memperhatikan
dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, itu dikarenakan siswa
tidak memiliki minat pada pelajaran tersebut. Semangat siswa akan
menurun bahkan tidak ada bila mereka mengikuti proses belajar yang
dirasa tidak diminati olehnya.
Dari uraian yang telah dipaparkan di atas untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar mata
pelajaran Penjaskes, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
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dengan judul “PENGARUH MINAT OLAHRAGA TERHADAP HASIL
BELAJAR SISWA KELAS V PADA MATA PELAJARAN PENJASKES
DI MI KRESNA MLILIR DOLOPO MADIUN”.
B. Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian ini adalah ;
1. Minat olahraga pada siswa.
2. Hasil belajar siswa.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana minat olahraga pada siswa di MI Kresna Mlilir Dolopo
Madiun ?
2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes di MI
Kresna Mlilir Dolopo Madiun?
3. Bagaimana pengaruh minat olahraga siswa terhadap hasil belajar pada
mata pelajaran penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui minat olahraga siswa kelas V di MI Kresna
Mlilir Dolopo Madiun.
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V pada Mata Pelajaran
Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar
siswa kelas V pada mata pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir
Dolopo Madiun.
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E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas penelitian ini diharapkan
mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adakah
pengaruh minat olahraga siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Penjaskes.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan
penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang
berkaitan dengan topik tersebut serta untuk meningkatkan kualitas
diri sebagai calon pendidik yang profesional.
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b. Bagi Lembaga
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil
langkah, baik itu sikap atau tindakan untuk meningkatkan
kompetensi guru dan hasil belajar siswa.
c. Bagi Siswa
Dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa akan senantiasa
meningkatkan minat olahraga untuk mewujudkan hasil belajar sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai.
d. Bagi Pengajar
Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat merencanakan
proses dan hasil pembelajaran yang lebih aktif, efektif dan efisien.
e. Bagi Ilmu Pengetahuan
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah
keilmuan bagi penelitian dalam dunia pendidikan.
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F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pada laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi :
Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
sistematika

pembahasan.

Bab

pertama

ini

dimaksudkan

untuk

memudahkan dalam memaparkan data.
Bab kedua berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori,
kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk
memudahkan peneliti menjawab hipotesis.
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan
penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum
lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) dan
interpretasi data dan pembahasan.
Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti
hasil penelitian.
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BAB II
TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil telaah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya
yang berkaitan dengan variabel yang diteliti antara lain:
1. Sri Haryono Universitas Negeri Semarang, judul penelitian Minat dan
Bakat Olahraga siswa SD dan SMP di Kabupaten Demak Tahun 2014.
Hasil penelitiannya adalah sebagian besar siswa SD dan SMP memiliki
potensi yang tidak sesuai (57,7%) dengan minat dan bakat olahraga,
potensi siswa yang sesuai dengan minat dan bakat olahraga adalah
(22,2%) dan potensi yang kurang sesuai dengan minat dan bakat olahraga
yaitu (20%).12
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah didalam
variabel. Dalam penelitian diatas variabel yang digunakan adalah minat
dan bakat olahraga siswa SD dan SMP sedangkan untuk variabel yang
akan saya teliti adalah minat olahraga dan hasil belajar siswa.
2. Noperto Pirman Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Universitas Tanjungpura Pontianak. Judul
penelitian adalah Minat Siswa Putra dalam Mengikuti Ekstrakulikuler
12

Sri Haryono,”Minat dan Bakat Olahraga siswa SD dan SMP di Kabupaten Demak
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Sepak Bola di SMP Negeri 5 Parindu Kabupaten Sanggau. Hasil
penelitiannya adalah rata-rata skor minat siswa dalam mengikuti
ekstrakulikuler sepak bola sebesar 51,66 dengan tingkat presentase
sebesar 89,07%. Rata-rata indikator ketertarikan siswa sebesar 16,59
dengan tingkat presentase 92,71%. Rata-rata indikator perhatian siswa
adalah sebesar 15,38 dengan presentase 85,44%. Rata-rata kebutuhan
siswa adalah sebesar 17,78 dengan presentase 80,82%. Kesimpulannya
adalah minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler sepak bola di SMP
Negeri 5 Parindu Kabupaten Sanggau tergolong dalam klasifikasi
tinggi.13
Perbedaan dari penelitian diatas adalah pada minat siswa putra yang
mengikuti ektrakulikuler sepak bola, sedangkan untuk penelitian yang
akan saya lakukan adalah minat olahraga siswa terhadap hasil belajar
pada mata pelajaran Penjaskes, dan sampel yang saya ambil adalah hanya
lingkup SD kelas V.
3. Laili Sukma Khairun Ni’am Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan
Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Judul
penelitian adalah Pengaruh Pemberian Permainan Tradisional Terhadap
Kerjasaman Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga
dan Kesehatan di SMA Negeri 2 Ponorogo. Hasil penelitiannya adalah
ada pengaruh yang signifikan pemberian permainan tradisional terhadap
kerjasama siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
13
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kesehatan terbukti nilai thitung 4,871 > ttabel 1.999 dengan taraf signifikansi
0,05 sedangkan besar kenaikan keseluruhan sebesar 4,7%.14
Perbedaan dari penelitian diatas adalah pada variabel permainan
tradisional dan kerja sama siswa SMA.
Persamaannya pada ketiga hasil penelitian terdahulu dengan penelitian
yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang minat
olahraga, olahraga dan pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan. Sama-sama memakai jenis penelitian yang
sama yaitu penelitian kuantitatif.
B. Landasan Teori
1. Minat
a. Pengertian Minat
Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu
hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya
adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan
suatu diluar diri. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang
menunjukkan bahwa siswa menyukai suatu hal dari pada hal lainnya,
dapat pula dimanifestikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.15
Pada dasarnya minat berhubungan antara diri sendiri dan dengan diri

14

Laili Sukma Khairun Ni’am,” adalah Pengaruh Pemberian Permainan Tradisional
Terhadap Kerjasaman Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di
SMA Negeri 2 Ponorogo”(Surabaya,2015), diaskses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 06.33
15
Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 121.
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luar, makin kuat atau makin dekat hubungan tersebut semakin besar
minatnya.16
Minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini
dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam
bidang-bidang studi tertentu. Umpamanya, seorang siswa yang
menaruh minat besar terhadap matematika akan memusatkan
perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya, karena pemusatan
perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan
siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mendapat prestasi
yang diinginkan.17
Seseorang cenderung menyukai suatu kegiatan yang diyakini telah
dilakukan atau dapat dilakukan dengan berhasil. Persepsi tentang
keberhasilan ini ditentukan oleh latar belakang dari hasil yang
diperoleh melalui tugas-tugas tersebut atau yang serupa, seperti guru
atau orang tua. Jika seseorang individu percaya bahwa dia telah
melakukan sejumlah tugas yang berkaitan sebelumnya dengan
berhasil, dia cenderung akan menghadapi tugas-tugas pelajaran
selanjutnya dengan efek yang positif dan sebaliknya.18
Minat mengandung unsur-unsur kognisi (mengenal), emosi
(perasaan), dan konasi (kehendak). Oleh sebab itu minat dianggap
sebagai repons yang sadar, sebab kalau tidak demikian minat tidak

16

Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 194.
Basri Mustofa, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), 185.
18
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2016), 59.
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akan mempunyai arti apa-apa. Unsur kognisi maksudnya adalah
minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek
yang dituju oleh minat tersebut. Unsur emosi karena didalam
partisipasi atau pengalaman itu disertai oleh perasaan tertentu, seperti
rasa senang. Unsur konasi merupakan kelanjutkan dari unsur kognisi,
kedua unsur tersebut yaitu yang diwujudkan dalam bentuk kemauan
dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan yang
ada di sekolah.19 Minat dapat mempengaruhi kualitas belajar
seseorang dalam bidang studi tertentu. Misalnya saja, seseorang yang
menaruh minat besar terhadap mata kuliah ilmu falak akan banyak
memusatkan perhatiannya pada mata kuliah ini dari pada mata kuliah
lain. Pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang
memungkinkan dia belajar lebih giat dan berprestasi pada bidang
tersebut.20 Untuk menimbulkan minat siswa terhadap sesuatu maka
langkah yang utama adalah tentunya kita harus memahami kebutuhan
siswa dan melayani sepenuhn hati tanpa ada unsur keterpaksaan dan
pemaksaan. Jadi sebagai seorang pendidik yang bijak dan profesional
seharusnya dapat mengkompromikan antara pendapatnya dengan
pendapat siswanya, selanjutnya barulah mengambil keputusan,
sehingga keputusan tidak ditangan sepihak.21

19

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta:
Teras, 2012), 175.
20
Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 99.
21
Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN SA Press,
2011), 48.
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b. Macam-macam Minat
1) Minat terhadap Agama
Pada masa kanak-kanak minat pada agama bersifat
egosentris. Do’a misalnya adalah suatu cara untuk mencapai suatu
kehendak. Bagi kebanyakan anak Tuhan adalah seseorang yang
dapat dan mau melakukan sesuatu untuk orang lain dan tidak
menghendaki suatu imbalan. Oleh karena itu cerita-cerita agama
sangat menarik bagi anak-anak.
2) Minat terhadap Diri Sendiri
Anak-anak menunjukkan minat pada dirinya sendiri melalui
banyak cara, yang paling sering kita ketahui adalah melihat
dirinya sendiri melalui kaca, meneliti bagian-bagian tubuhnya,
pakaian yang dikenakannya, mengajukan pertanyaan tentang
dirinya sendiri dan lain sebagainya. Anak yang berpenampilan
menarik, cerdas, cekatan atau anak yang cacat biasanya menjadi
pusat perhatian di rumahnya, ini yang mendorong anak-anak
untuk lebih memikirkan dirinya sendiri dari pada orang lain.
3) Minat terhadap Aktivitas Fisik
Pada umumnya anak-anak suka bergerak, rasa ingin tahunya
besar, imajinatif dan suka meniru gerakan. Anak-anak yang masih
dalam tahap perkembangan mempunyai sifat yang individualistik
dan egosentrik. Oleh karena itu dia ingin menang sendiri dan
tidak mau mengalah dalam suatu permainan.
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4) Minat terhadap Kegiatan Bermain
Bermain dianggap sangat penting untuk perkembangan fisik
dan psikologis, sehingga semua anak diberi waktu dan
kesempatan untuk bermain dan juga mendorong untuk bermain
tanpa memperdulikan status sosial ekonomi keluarga mereka.
Selama masa kanak-kanak, anak laki-laki maupun perempuan
sangat sadar akan kesukaan jenis permainan dengan kelompok
jenis kelaminnya. Oleh karena itu, dia menghindari kegiatan
bermain yang dirasa tidak sesuai dengan jenis kelamin
kelompok

bermainnya

tanpa

memperhatikan

kesenangan

pribadi.22
c. Ciri-ciri Minat
Menurut Elizabeth Hurlock dalam buku Teori Belajar dan
Pembelajaran, menyebutkan ada tujuh ciri-ciri minat yang masingmasing dalam hal ini tidak dibedakan antara ciri minat spontan
maupun terpola. Ciri-ciri sebagai berikut;23
1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental.
2) Minat tergantung pada kegiatan belajar.
3) Minat tergantung pada kesempatan belajar.
4) Perkembangan minat mungkin terbatas.
5) Minat dipengaruhi oleh budaya.

22

Husdarta & Nurmal Kusmaedi, Pertumbahan dan Perkembangan Peserta Didik
(Bandung: Alfabeta, 2012), 82.
23
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta:
Prenamedia, 2016), 62.
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6) Minat berbobot emosional, artinya bila suatu objek dihayati
sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan
senang yang akhirnya dapat diminatinya.
7) Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap
sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.24
2. Hasil belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku,
dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku
yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah
kepada tingkah laku yang lebih buruk. Tingkah laku yang
mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai
aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Belajar
merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata,
proses itu terjadi didalam diri seseorang yang mengalami
belajar.25
Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi
pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif
dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil
belajar juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa
dalam mempelajari materi pelajaran di

24
25

sekolah

yang

Ibid,63.
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 85.
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dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai
sejumlah materi pelajaran tertentu.26
Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang telah
dicapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui
melalui evaluasi. Evalusi merupakan proses yang sistematis
dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan,
menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu
program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat
keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program
selanjutnya. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memperoleh
informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program.27
Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan
menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan
afektif. Secara eksplisit ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Setiap mata pelajaran selalu mengandung
ketiga ranah tersebut, namun penekanannya selalu berbeda.
Mata pelajaran praktik lebih menekankan pada ranah
psikomotor, sedangkan pada mata pelajaran konsep lebih
menekankan

pada

ranah

kognitif.

Berikut

mengenai

penjelasaan dari ketiga ranah tersebut.

26

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta:
Prenamedia Grup, 2015), 5.
27
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Belajar, 2014), 7.
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1) Ranah Psikomotor
Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil
belajar

yang

pencapaiannya

melalui

keterampilan

manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah
psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan
aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat dan
sebagainya.
2) Ranah Kognitif
Ranah

kognitif

berhubungan

erat

dengan

kemampuan berfikir, termasuk kemampuan menghafal,
memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis
dan kemampuan mengevaluasi.
3) Ranah Afektif
Ranah

afektif mencakup watak perilaku seperti

sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Penilaian dalam
aspek afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang
dapat berbentuk tanggung jawab, kerja sama, disiplin,
komitmen, percaya diri, jujur, penilaian dalam aspek afektif
berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk
tanggung jawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya
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diri,

jujur,

menghargai

pendapat

orang

lain,

dan

kemampuan menghargai orang lain. 28
b. Macam-macam Hasil Belajar
1) Pemahama Konsep
Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan
untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang telah
dipelajari. Pemahaman menurut Bloom didalam buku
Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya adalah
seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan
memahami pelajaran yang diperoleh dari guru, atau sejauh
mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang dia
baca, yang dia lihat, yang dia alami, atau yang dia rasakan
berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang dia
lakukan.
Evaluasi produk ini dapat dilaksanakan dengan
mengadakan berbagai tes, baik secara lisan maupun tertulis.
Dalam pembelajaran SD umumnya tes ini diselenggarakan
dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian,
ulangan semester, maupun ulangan umum.
2) Keterampilan proses
Keterampilan proses merupakan keterampilan yang
mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik,
28

Elis Ratnawulan & Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Pustaka Setia,
2015), 57-58.
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dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan
yang lebih tinggi dalam diri individu siswa.
3) Sikap
Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata,
melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Jadi sikap
harus dikompakkan antara mental dan fisik secara
serempak. Jika mental saja yang dimunculkan, maka belum
tampak secara jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya.
c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri
seseorang. Dalam faktor internal ini akan dibagi menjadi 3
yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor
kelelahan.
a. Faktor Jasmaniah
Ada tiga faktor yang tergolong ke dalam faktor
jasmaniah yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor itu
adalah sebagai berikut.
1) Faktor Kesehatan
Kesehatan

seseorang

akan

berpengaruh

terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan
terganggu bila kesehatan seseorang terganggu,
selain

itu

juga

akan

cepat

lelah,

kurang
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bersemangat, mudah mengantuk jika badan lemah,
kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan atau
kelainan pada fungsi alat indranya serta tubuhnya.
Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah
mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin
dengan

cara

selalu

mengindahkan

ketentuan-

ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur,
makan, olahraga, rekreasi dan ibadah.
2) Cacat Tubuh
Cacat

tubuh

merupakan

sesuatu

yang

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna
mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa
buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, lumpuh tangan
dan

lainnya.

Keadaan

cacat

tubuh

dapat

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya
juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya dia
belajar pada lembaga pendidikan khusus atau
diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau
mengurangi pengaruh kecacatannya itu.
b. Faktor Psikologi
Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor
psikologi yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor itu
adalah sebagai berikut.
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1) Intelegensi
Intelegensi besar pengaruhnya terhadap
kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa
yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi
akan lebih berhasil atau mendapat hasil belajar yang
tinggi dibandingkan dengan yang mempunyai
tingkat intelegensi rendah. Walaupun begitu siswa
yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi
belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini
disebabkan karena belajar merupakan suatu proses
yang

kompleks

dengan

banyak

faktor

yang

mempengaruhinya, sedangkan intelegensi adalah
salah satu faktor diantara faktor-faktor yang lain.
Jika

faktor

lain

bersifat

menghambat

atau

berpengaruh negatif terhadap belajar, akhirnya
siswa akan gagal dalam belajarnya. Siswa yang
mempunyai

tingkat

intelegensi

normal

dapat

berhasil dengan baik dalam belajar, jika dia belajar
dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan
metode belajar yang efisien dan faktor-faktor yang
mempengaruhi belajarnya memberi pengaruh yang
positif, jika siswa memiliki intelegensi yang rendah,
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dia

perlu

mendapat

pendidikan

di

lembaga

pendidikan khusus.
2) Perhatian
Untuk menjamin hasil belajar yang baik,
maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap
bahan

yang

dipelajarinya,

jika

bahan

yang

dipelajarinya tidak menjadi perhatian siswa, maka
timbullah kebosanan, sehingga dia tidak lagi suka
belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik,
usahakan bahan pelajaran selalu menarik perhatian
siswa dengan cara mengusahakan pelajaran itu
sesuai dengan hobi atau bakatnya.
3) Minat
Minat adalah kecenderungan yang tetap
untuk memperhatikan dan mengenang beberapa
kegiatan.

Kegiatan

yang

diminati

seseorang

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan
rasa senang, jadi berbeda dengan perhatian, karena
perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti
dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu
diikuti dengan perasaan senang dan dari situ
diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya
terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang
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dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa
tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena
tidak ada daya tarik baginya. Dia segan untuk
belajar, karena dia tidak memperoleh kepuasan dari
pelajaran itu, bahan pelajaran yang menarik minat
siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena
minat menambah kegiatan belajar siswa.
4) Bakat
Bakat mempengaruhi hasil belajar. Jika
bahan pelajar yang dipelajari siswa sesuai dengan
bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik
karena dia senang belajar dan pastilah selanjutnya
dia lebih giat lagi dalam belajarnya itu.
5) Motif
Dalam proses belajar haruslah diperhatikan
apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar
dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk
berpikir

dengan

memusatkan

perhatian,

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang
berhubungan atau menunjang belajar. Motif dapat
ditanamkan pada siswa dengan cara memberikan
latihan-latihan,

kebiasaan

yang

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

kadang

juga
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6) Kematangan
Kematangan adalah suatu tingkatan dalam
pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya
sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru.
Misalnya anak dengan kakinya sudah siap untuk
berjalan, tangan dengan jarinya sudah siap untuk
menulis, dengan otaknya sudah siap untuk berpikir
abstrak dan lainnya. Kematangan belum berarti
anak dapat melaksanakan kegiatan secara terusmenerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan
pelajaran. Dengan kata lain anak yang sudah siap
(matang) belum dapat melaksanakan kecakapan
sebelum belajar. Belajarnya akan lebih jika anak
sudah siap. Jadi kemajuan baru untuk memiliki
kecakapan itu tergantung dari kematangan dan
belajar.
7) Kesiapan
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi
respon atau reaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam
diri seseorang dan juga berhubungan dengan
kematangan, karena kematangan berarti kesiapan
untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu
diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa
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belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil
belajarnya akan lebih baik.29
c. Faktor Kelelahan
Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi 2
macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.
Kelelahan

jasmani

terlihat

dengan

lemah

serta

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk
membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena
terjadi kekacauan substansi siswa pembakaran didalam
tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada
bagian-bagian tertentu.
Kelelahan rohani dapat dilihat dari adanya kelesuan
dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk
menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat
terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing
sehingga

sulit

berkonsentrasi,

seolah-olah

otak

kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat
terjadi

terus-menerus

memikirkan

masalah

yang

dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang
selalu sama tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu
karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat
dan perhatiannya.
29

Slameto, Balajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2015), 54-59.
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2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri
seseorang. Dalam faktor eksternal ini akan dibagi menjadi 4
yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat dan
faktor lingkungan.
a. Faktor Keluarga
Menurut Wirowidjoyo dalam buku Belajar dan
Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, keluarga adalah
lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang
sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran
kecil, tetapi bersifat menentukan pendidikan dalam
ukuran besar, yaitu pendidikan bangsa, negara, dan
dunia. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa betapa
pentingnya peranan keluarga didalam pendidikan
anaknya. Cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya
akan sangat berpengaruh dalam belajarnya.30
1) Cara Orang Tua Mendidik
Cara orang tua mendidik anaknya akan
berpengaruh terhadap belajarnya. Orang tua yang
kurang memperhatikan pendidikan anaknya dapat
menyebabkan anak kurang atau tidak berhasil dalam
belajarnya.

30

Ibid, 61.

Hasil

yang

didapat

akan

tidak
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memuaskan bahkan akan gagal dalam studinya. Hal
ini dapat terjadi pada keluarga yang kedua orang
tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka atau
mungkin tidak mencintai anaknya.
2) Relasi Antar Anggota Keluarga
Demi kelancaran belajar serta keberhasilan
anak, perlu diusahakan relasi yang baik didalam
keluarga. Hubungan yang baik adalah hubungan
yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai
dengan bimbingan dan bila perlu hukumanhukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri.
3) Suasana Rumah
Suasana yang dimaksud adalah situasi atau
kejadian yang sering terjadi didalam keluarga
dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah
juga merupakan faktor yang penting yang tidak
termasuk faktor yang disengaja. Agar anak belajar
dengan baik perlulah menciptakan suasana rumah
yang tentram dan tenang. Didalam suasana rumah
yang tenang dan tentram selain anak kerasan atau
betah tinggal dirumah, anak juga dapat belajar
dengan baik.
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4) Keadaan Ekonomi Keluarga
Keadaan

ekonomi

keluarga

erat

hubungannya dengan belajar anak. Anak yang
sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan
pokoknya, misalnya makan, pakaian, perlindungan
kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan fasilitas
belajar,

seperti

ruang

belajar,

meja,

kursi,

penerangan, alat tulis, buku dan lainya. Fasilitas
belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga
mempunyai cukup uang.
5) Pengertian Orang Tua
Anak

belajar

perlu

dorongan

yang

pengertian dari orang tua. Bila anak sedang belajar
jangan

diganggu

dengan

tugas-tugas

rumah.

Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat,
orang

tua

wajib

mendorongnya

memberi

membantu

pengertian
sedapat

dan

mungkin

kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu
menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui
perkembangannya.
6) Latar Belakang Kebudayaan
Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam
keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar.
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Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan yang baik,
agar mendorong semangat anak untuk belajar.31
b. Faktor Sekolah
Faktor sekolah dapat mempengaruhi belajar dan
hasil belajar siswa, dibawah ini akan diuraikan beberapa
faktor sekolah yang dapat mempengaruhi belajar dan
hasil belajar.
1) Metode Mengajar
Metode mengajar merupakan cara yang harus
dilalui

dalam

mengajar.

Metode

mengajar

itu

mempengaruhi belajar. Metode mangajar guru yang
kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang
tidak baik pula. Metode mangajar yang kurang baik itu
dapat terjadi misalnya karena guru kurang kesiapan dan
kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru
tersebut menyajikan tidak jelas, atau sikap guru
terhadap siswa, dan terhadap mata pelajaran itu sendiri
tidak baik, sehingga siswa kurang senang terhadap
pelajaran gurunya, akibatnya siswa malas untuk belajar.
32

31

Slameto, Balajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2015), 60-64.
32
Ibid, 65.
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2) Kurikulum
Kurikulum adalah unsur yang substansial dalam
pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar mengajar
tidak dapat berlangsung sebab materi apa yang harus
guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas. Muatan
kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan frekuensi
belajar anak didik. Guru akan terpaksa menyampaikan
sejumlah bahan pelajaran kepada anak didik dalam
waktu yang cenderung sedikit karena ingin mencapai
target kurikulum. Hal ini anak memaksa anak didik
yang sudah lelah belajar ketika itu. Tentu saja ini akan
berpengaruh bagi hasil belajar anak didik yang
cenderung akan berkurang dan akan mengecewakan.
3) Program
Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi
kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan di
sekolah tergantung dari baik atau tidaknya program
pendidikan

yang

dirancang.

Program

pendidikan

disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik
tenaga, finansial dan sarana prasarana.
4) Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas juga mempengaruhi kegiatan
belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Anak didik
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akan dapat belajar lebih baik dan menyenangkan bila
suatu sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar
anak didik. Masalah yang anak didik alami dalam
belajar akan relatif kecil. Hasil belajar anak didik tentu
akan lebih baik.
5) Guru
Guru

merupakan

unsur

manusiawi

dalam

pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan dalam
pendidikan. Kalau hanya ada anak didik di sekolah
tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan
belajar mengajar di sekolah,33 karena itulah guru juga
menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa
di sekolah.
c. Faktor Masyarakat
Masyarakat juga berpengaruh pada belajar siswa.
Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam
masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat
menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya,
tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan
masyarakat terlalu banyak, misalnya berorganisasi,
kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lainnya,

33

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 185.
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belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak
bijaksana dalam mengatur waktunya.
d. Faktor Lingkungan
Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak
didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan
berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut
ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan
biotik dan abiotik tidak dapat dihindari itulah hukum
alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai
makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik.
C. Kerangka Berfikir
Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat diajukan kerangka
berpikir sebagai berikut :
1. Jika minat olahraga siswa tinggi, maka hasil belajar siswa akan
meningkat.
2. Jika minat olahraga siswa kurang, maka hasil belajar siswa akan
menurun.
D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.34 Hipotesis dalam
penelitian ini adalah :

34

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 96.
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1. Ha = Ada pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar siswa
kelas V pada Mata Pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir
Dolopo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
2. Ho = Tidak ada pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar
siswa kelas V pada Mata Pelajaran Penjaskes di MI Kresna
Mlilir Dolopo Madiun tahun 2017/2018.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan
kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis
penelitian

kuantitatif

yang

bersifat

korelasional,

karena

menghubungkan antara dua variabel. Pengertian variabel penelitian itu
sendiri adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.35 Variabel
yang ditetapkan oleh peneliti ada 2 macam variabel yaitu;
1. Variabel Independen, atau biasa disebut variabel bebas adalah
variabel

yang

mempengaruhi

atau

yang

menjadi

sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam
penelitian ini terdapat satu variabel independen yakni minat
olahraga.

35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 61.
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2. Variabel Dependen, atau biasa disebut variabel terikat adalah
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya
variabel bebas.36 Dalam penelitian ini terdapat satu variabel
dependen yakni hasil belajar.
Dalam penelitian ini akan diuraikan rancangan penelitian mengenai
pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar siswa kelas V pada
Mata Pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun tahun
pelajaran 2017/2018, yang terbagi beberapa tahapan :
1. Menyusun instrumen yang akan diuji cobakan.
2. Menguji cobakan instrumen kuesioner pada kelas uji coba
diluar responden.
3. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui validitas
dan reliabilitas instrumen.
4. Menentukan sampel secara random.
5. Memberikan kuesioner kepada sampel.
6. Menganalisis hasil akhir kuesioner.
7. Menyusun laporan hasil penelitian.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam
suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi
berhubungan dengan data, bukan manusia. Kalau setiap manusia
memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi
36

Ibid, 61
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akan sama banyaknya manusia.37 Populasi juga disebut sebagai
wilayah generalisasi

yang

terdiri atas: objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.38
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa
dan siswi kelas V MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun yang
berjumlah 118 anak.
2. Sampel adalah anggota populasi yang dipilih menggunakan
prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.39
Penentuan sampel perlu memperhatikan sifat dan penyebaran
populasi. Berikut beberapa kemungkinan dalam penetapan sampel
dari suatu populasi.
a) Sampel Proporsional
b) Area Sampel
c) Sampel Ganda
d) Sampel Majemuk
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas V. Pada penelitian penentuan sampel dipilih menggunakan
teknik Purposive Sampling yang telah ditetapkan oleh peneliti
dengan jumlah siswa 27 anak.

37

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 118.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.
39
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
38

2011), 74.
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C. Instrumen Pengumpulan data
Tabel 3.1
Matrik Penyusunan Instrumen Penelitian
Judul

Variabel

Indikator

Subjek

Teknik

Nomor

Presentase

Soal
PENGARUH

A.

Minat yang
berasal dari

MINAT

10,4,5,9,
pembawaan dan

OLAHRAGA

18,19,24
TERHADAP

timbul dengan

HASIL

sendirinya

BELAJAR

Adanya

SISWA

pengaruh dari

KELAS V

kualitas diri

29%

1,7,6,15,
Siswa
dan

Angket

16,21,22,

33%

23

Minat
PADA MATA

individu

Siswi

Olahraga
kelas V

PELAJARAN

Minat yang

PENJASKES

timbul akibat

12,13,14,

DI MI

adanya

17,20,

KRESNA

pengaruh dari

MLILIR

kegiatan-

DOLOPO

kegiatan yang

MADIUN

terencana dan

TAHUN

terpola.

2,11,3,8,

38%
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2017/2018

1, 3, 6, 7,
Keterampilan

Hasil
Pengetahuan
Belajar

Siswa

10

dan

Tes

Siswi

Pilhan

kelas V

Ganda

2, 4, 5, 8,

16

13

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metodemetode berikut ini :
1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karyakarya monumental dari seseorang.40 Dalam penelitian kuantitatif
teknik ini berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahanbahan yang dipergunakan didalam kerangka atau landasan teori,
penyusunan hipotesis secara tajam,41 dengan teknik pengumpulan
data dan mencatat data yang ada peneliti ingin memperoleh data
mengenai sejarah singkat, gambaran kondisi sekolah, data guru dan
siswa, sarana dan prasarana di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun.

40
41

Ibid, 329.
Ibid, 181.

50%

9, 14, 15,

11, 12,
Sikap/Kebiasaan

31%

19%
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2. Tes
Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan
objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan
yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh
dikatakan tepat dan cepat.42 Soal tes hasil belajar mata pelajaran
Penjaskes diambil dari buku Penjaskes pegangan siswa kelas V.
Tabel 3.2
Skor Jawaban Tes
Jawaban Benar

Jawaban Salah

6,25

0

3. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau
pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.43
Kuesioner cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup
besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner atau angket
merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu
dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang bisa
diharapkan dari responden.44

42

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,

43

Ibid., 199.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), 199.

2015), 46
44

44

Menurut Umma Sekaran didalam buku Metodologi
Penelitian Pendidikan ada beberapa prinsip dalam penulisan angket
sebagai teknik pengumpulan data yaitu,45
a. Isi dan tujuan pertanyaan.
b. Bahasa yang digunakan.
c. Tipe dan bentuk pertanyaan.
d. Pertanyaan yang tidak mendua.
e. Tidak menanyakan yang sudah lupa.
f. Pertanyaan tidak menggiring.
g. Panjang pertanyaan.
h. Urutan pertanyaan.
i. Prinsip pengukuran.
j. Penampilan fisik angket.
Macam-macam kuesioner atau angket dapat ditinjau dari
beberapa segi yaitu,
a.

Ditinjau dari segi siapa yang menjawab

1) Kuesioner langsung adalah kuesioner yang dikirimkan dan
diisi langsung oleh responden.
2) Kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang dikirimkan
dan diisi bukan oleh responden. Kuesioner tidak langsung
biasanya digunakan untuk mencari informasi tentang
bawahan, anak, saudara, tetangga, dan lain sebagainya.

45

Ibid, 199.

45

b.

Ditinjau dari cara menjawab

1) Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan
menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden
hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih.
2) Kuesioner

terbuka

adalah

kuesioner

yang

disusun

sedemikian rupa sehingga responden bebas mengemukakan
pendapatnya. Kuesioner terbuka disusun apabila jenis
jawaban akan beraneka ragam.
c.

Daftar cocok atau check list
Daftar cocok atau check list adalah deretan pernyataan
(yang biasanya disingkat-singkat), dimana responden yang
dievalusi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) ditempat
yang sudah disediakan.46
Dalam penelitian ini merupakan kuesioner langsung yang

dimana kuesioner diisi langsung oleh responden, dan juga
merupakan kuesioner tertutup karena dalam kuesioner ini jawaban
sudah tersedia lengkap jadi responden hanya tinggal memberikan
jawaban pada kolom yang telah disediakan. Kuesioner diberikan
kepada sejumlah sampel siswa kelas V MI Kresna Mlilir Dolopo
Madiun untuk mengetahui perbedaan minat olahraga siswa.
Pada penelitian ini untuk menentukan skor pada setiap
jawaban angket dengan menggunakan skala sikap. Skala sikap
46

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), 42-43.
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adalah skala untuk mengukur perilaku, asusila dan kepribadian
siswa. Dalam perkembangan ilmu psikologi dan sosiologi, maka
instrumen penelitian akan lebih menekankan pada pengukuran
sikap, dengan menggunakan skala sikap. Bentuk-bentuk dari skala
sikap yaitu terbagi menjadi 5 macam yakni, skala likert, skala
guttman, skala defferensial simantict, rating scale, dan skala
thurstone. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala
sosial, dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan
diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi
sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi
indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikatorindikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk
membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan
yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan
dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan
dengan kata-kata sebagai berikut.47

47

2011), 12.

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta,

47

Tabel 3.3
Skor Jawaban Angket
Pernyataan

Positif

Negatif

Sering

3

1

Kadang-Kadang

2

2

Tidak Pernah

1

3

E. Teknik Analisis Data
1. Analisis Tahap Awal
a. Uji Validitas
Validitas adalah data evaluasi yang baik sesuai dengan
kenyataan. Agar dapat memperoleh data yang yang valid,
intrumen atau alat untuk mengevaluasinya harus valid, dengan
menggunakan instrumen yang valid dalam pengumpulan data,
maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid.
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. 48
Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen atau alat
ukur, yaitu alat instrumen yang berbentuk tes dan instrumen
yang berbentuk non tes. Instrumen yang berbentuk tes

48

Ibid,,173.

48

digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan hasil belajar,
sedangkan instrumen yang berbentuk non tes digunakan untuk
mengukur sikap. Dalam penelitian ini untuk mengukur valid
atau tidaknya instrumen penelitian dengan menggunakan rumus
Product Moment
∑
√( ∑

(∑ )(∑ )
(∑ ) ( ∑

(∑ ) )

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
Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian
Minat Olahraga
No.

r Tabel

r Hitung

Keterangan

1.

0,388

0,443

VALID

2.

0,388

0,621

VALID

3.

0,388

0,468

VALID

4.

0,388

0,093

DROP

5.

0,388

0,470

VALID

6.

0,388

0,544

VALID

7.

0,388

0,515

VALID
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8.

0,388

0,520

VALID

9.

0,388

0,463

VALID

10

0,388

0,515

VALID

11.

0,388

0,521

VALID

12.

0,388

0,288

DROP

13.

0,388

0,546

VALID

14.

0,388

0,445

VALID

15.

0,388

0,298

DROP

16.

0,388

0,499

VALID

17.

0,388

0,497

VALID

18.

0,388

0,588

VALID

19.

0,388

0,523

VALID

20.

0,388

0,185

DROP

21.

0,388

0,198

DROP

22.

0,388

0,642

VALID

23.

0,388

0,177

DROP

24.

0,388

0,14

DROP

25.

0,388

0,140

DROP

26.

0,388

0,154

DROP

27.

0,388

0,018

DROP

28.

0,388

0,490

VALID

29.

0,388

0,268

DROP
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30.

0,388

0,087

DROP

31.

0,388

0,418

VALID

32.

0,388

-0,04

DROP

33.

0,388

0,528

VALID

34.

0,388

0,338

DROP

35.

0,388

0,218

DROP

36.

0,388

0,492

VALID

37.

0,388

0,649

VALID

38.

0,388

0,563

VALID

39.

0,388

0,431

VALID

40.

0,388

0,098

DROP

Tabel 3.5
Rekapitulasi Uji Validitas
Instrumen Penelitian Hasil Belajar Mata Pelajaran Penjaskes
No.

r Tabel

r Hitung

Keterangan

1.

0,388

0,443

VALID

2.

0,388

0,443

VALID

3.

0,388

0,481

VALID

4.

0,388

0,524

VALID

5.

0,388

-0,37

DROP

6.

0,388

0,405

VALID
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7.

0,388

0,477

VALID

8.

0,388

0,457

VALID

9.

0,388

0,411

VALID

10.

0,388

0,144

DROP

11.

0,388

0,443

VALID

12.

0,388

0,46

VALID

13.

0,388

0,526

VALID

14.

0,388

0,459

VALID

15.

0,388

0,5

VALID

16.

0,388

0,490

VALID

17.

0,388

0,199

DROP

18.

0,388

-0,059

DROP

19.

0,388

0,538

VALID

20.

0,388

0,482

VALID

b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas

merupakan

suatu

tes

dapat

dikatakan

mempunyai kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat
memberikan hasil yang tetap. Dalam penelitian ini untuk
menguji reliabilitas dengan menggunakan rumus spearmanbrown dan dengan dibantu dengan menggunakan software
SPSS 2016.

52

(

)

Rnn= besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes tersebut
ditambah butir soal baru
n = berapa kali butir soal itu ditambah
r=

besarnya koefisien reliabilitas sebelum butir-butir soalnya
ditambah.
Tabel 3.6

Reliabilitas Data Angket Minat Olahraga
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.840

24

Tabel 3.7
Reliabilitas Data Tes Hasil Belajar
Mata Pelajaran Penjaskes
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.776

16
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2. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas (Uji Asumsi)
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu populasi
berdistribusi normal atau tidak.49 Untuk menguji normalitas uji
yang digunakan yaitu uji kolmogorov-smirnov. Berdasarkan hasil
pengujian dibantu dengan software SPSS dengan menggunakan
analisis Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada
Asymp.Sig.(2-tailed) pada tabel berikut;
Tabel 3.8
Normalitas Data Angket Minat Olahraga

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

27
a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
10.06999838

Absolute

.088

Positive

.088

Negative

-.071

Kolmogorov-Smirnov Z

.456

Asymp. Sig. (2-tailed)

.985

a. Test distribution is Normal.

49

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 204.
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Adapun perhitungan uji normalitas dengan KolmogorovSmirnov Z diperoleh jumlah 0,456 dengan Asymp.Sig.(2-tailed)
diperoleh jumlah 0,985. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka
dinyatakan distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas <
0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa variabel (X) Minat Olahraga berdistribusi
normal.
Tabel 3.9
Normalitas Data Tes Hasil Belajar Mata Pelajaran Penjaskes

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

27

Normal Parametersa

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
9.70683879

Absolute

.185

Positive

.091

Negative

-.185

Kolmogorov-Smirnov Z

.961

Asymp. Sig. (2-tailed)

.315

a. Test distribution is Normal.

Adapun perhitungan uji normalitas dengan KolmogorovSmirnov Z diperoleh jumlah 0,961 dengan Asymp.Sig.(2-tailed)
diperoleh jumlah 0,315. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka
dinyatakan distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas <

55

0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa variabel (Y) Tes Hasil Belajar Mata
Pelajaran Penjaskes berdistribusi normal.
3. Uji Analisis Data
1) Untuk

menjawab

rumusan

masalah

nomor

1

dan

2

menggunakan kategori yang diambil dari skor angket dan nilai
hasil belajar. Kategori yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu,
kategori tinggi, kategori sedang dan kategori rendah. Untuk
menghitung kategori tersebut memakai rumus seperti yang
dijelaskan dibawah ini,
a)

Kategori Tinggi
Mx + 1 x SDx
Atau
My + 1 x SDy

b) Kategori Sedang
Pada kategori sedang diperoleh dari skor atau nilai hasil
belajar yang didapat antara kategori tinggi dan kategori
rendah.
c)

Kategori Rendah
Mx – 1 x SDx
Atau
My – 1 x SDy
Keterangan :

56

Mx = Mean (Rata-rata) dari nilai x (minat)
My = Mean (Rata-rata) dari nilai y (hasil belajar)
SDx = Standart Deviasi x (minat)
SDy = Standart Deviasi y (hasil belajar)
2) Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah nomor 3
peneliti menggunakan rumus regresi linear sederhana untuk
menganalisis hasil data yang akan didapatkan dengan bantuan
software SPSS 2016. Regeresi merupakan suatu alat ukur yang
digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar
variabel. Regresi juga berarti ramalan atau taksiran yang pertama
kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877.50
Rumus regresi liniear sederhana adalah sebagai berikut.
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Iqbal Hasan, Pokok – Pokok Statistik 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 250.
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Keterangan :
n = Jumlah Observasi/ Pengamatan
xi = Data ke-i variabel x (independen/bebas)
yi = Data ke-i variabel y (dependen/terikat)51

51

123.

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012),
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian52
Madrasah Ibtidaiyah Kresna didirikan pada tahun 1963 oleh umat
Islam Mlilir Dolopo Madiun dikalangan warga Nahdatul Ulama’.
Pendirian lembaga pendidikan ini berawal dari keinginan untuk memiliki
lembaga pendidikan tingkat dasar yang bernuansa Islam untuk putra-putri
mereka. Sekaligus dapat digunakan sebagai media pengembangan agama
Islam dimasyarakat. Tokoh-tokoh pendirinya yaitu Bapak H.Siradj
Baedlowi, Bapak H.Sofyan Askandi, Bapak K.H. Tohir Yasin,Bapak
K.Abudaris, H.Abdul Wahab, Bapak Moechtar Asy’ari dan Bapak Mudja’i
Sofyan yang semua itu berdomisili di Mlilir. Dari tokoh-tokoh tersebut
yang saat ini masih hidup hanyalah Bapak Moechtar Asy’ari. Adapun
nama yang dipakai untuk madrasah ini memeng agak aneh , artinya kurang
lazim dipakai oleh madrasah, yaitu MI Kresna.
Sebagaimana disebut, lembaga pendidikan ini didirikan selain
untuk putra-putri orang NU sendiri, juga diharapkan sabagai media
pengembangan agama ditengah masyarakat. Mengingat kata madrasah
pada waktu itu oleh masyarakat sering dianggap khusus untuk anak-anak
kaum santri dan disebut ”Sekolah Arab”, maka penggunaan nama yang

52

Dokumen TU MI Kresna Mlilir.
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kearab-araban sengaja dihindari. Ini dimaksudkan agar dalam mencari
murid nantinya tidak mengalami kesulitan, karena tidak dianggap sekolah
khusus santri. Pada awal pendiriannya tidak menggunakan istilah MI,
melaikan SD sebagaimana yang telah dikenal masyarakat awam. Namun
dipakai nama Kresna, tokoh pewayangan yang sedang akrab di hati
masyarakat pedesaan. Yaitu raja negri Dwarawati titisan Bathara Wisnu
yang dikenal amat bijak. Ini lambang pengajaran yang diberikan selain
ilmu umum (dunia sekarang) sekaligus ilmu Agama (kehidupan masa
datang atau akhirat).
Setelah berjalan beberapa tahun dan mempunyai kedudukan yang
mantap dimasyarkat, barulah lembaga ini secara terang-terangan
menyatakan dirinya sebagai Madrasah Ibtidaiyah, sesuai ketentuan
Departemen Agama. Namun yang lebih penting lagi, perlu diketahui
bahwa nama “Kresna” itu sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan atau
akronim. Adapun kepanjangannya ialah Kereta Sampai Nirwana.
Maksudnya sebagai wahana perjuangan Bersama umat Islam dan
kendaraan yang akan membawa putra-putri mereka.Kalau Kresna itu
disebut sebagai titisan Wisnu, terkandung pula makna bahwa MI Kresna
inipun titisan atau jelmaan WISNU, terkandung pula makna bahwa MI
KRESNA inipun titisan dari cita-cita WISNU yang singkatan dari Warga
Islam Nahdatul Ulama’. Ternyata pemilihan nama tersebut penuh arti dan
mempunyai makna filosofi yang amat dalam.

60

MI Kresna berlokasi di Kelurahan Mlilir Dolopo Madiun Provinsi
Jawa Timur. Status madrasah ini merupakan madrasah swasta yang berada
dibawah naungan Yayasan Ibadurrahman Mlilir. Madrasah ini merupakan
madrasah yang berakreditasi A pada tahun 2010.
MI Kresna merupakan madrasah yang terbilang maju diantara
sekolah yang lain disekitar kelurahan Mlilir. Jumlah kelas pada MI Kresna
yaitu 24 kelas yang terdiri dari kelas 1 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
Guru yang ada di MI Kresna berjumlah 42 orang dan siswanya berjumlah
696 siswa.
Visi Madrasah yaitu Berkualitas Unggul, Islami, dan Berbudaya
Bersih.
Misi Madrasah :
1) Dengan dilandasi niat ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu
wata’ala menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas
unggul, islami, dan berbudaya bersih.
2) Membekali setiap peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan
dengan ilmu dan taqwa yang kuat.
3) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kurikulum
MI Kresna.
4) Bersama dengan Yayasan Ibaadurrahman Mlilir, Komite, dan
Masyarakat selalu berkarya yang terbaik untuk MI Kresna.
5) Mewujudkan MI Kresna “Clean and Green”
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Tujuan Madrasah
1) Tercapainya 100% lulusan MI Kresna yang berkualitas unggul,
Islami, dan berbudaya bersih.
2) Terwujudnya madrasah yang ramah lingkungan, nyaman, dan bersih.
3) Terlayaninya murid dan wali murid dengan sistem manajemen yang
baik.
4) Tertanganinya sampah madrasah menjadi produk kreatif dan
bermanfaat.
5) Terwujudnya madrasah ibtidaiyah dengan manajemen sampah
terbaik se-Jawa Timur.
6) Terwujudnya lahan pelestarian TOGA
7) Terwujudnya tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa yang mampu
mengkhatamkan al-Qur’an dengan bacaan yang baik dan benar.
B. Deskripsi Data
a. Deskripsi Data tentang Minat Olahraga
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang Minat Olahraga siswa kelas V MI Kresna Mlilir
Dolopo Madiun. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada
siswa kelas V

MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun. Angket digunakan

peneliti untuk memperoleh serta mengumpulkan data mengenai seberapa
besar minat olahraga siswa kelas V MI Kresna Mlilir,
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Tabel 4.1
Skor Jawaban Angket Minat Olahraga Kelas V
MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Skor Minat Olahraga
59
64
65
66
67
68
71
72
73
74
77
78
80
81
82
84

Frekuensi
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
3
3
1
1
2
3

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data
tentang minat olahraga siswa kelas V MI Kresna Mlilir yang penulis
butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat
dimengerti sebelum diadakan analisis data.
b. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran Penjaskes siswa
kelas V MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun. Data ini diperoleh dari soal
tes yang diberikan peneliti kepada responden kelas V MI Kresna Mlilir
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Dolopo Madiun yang berjumlah 27 siswa. Tes ini diberikan kepada
siswa kelas V sebagai alat pengumpulan data dan guna memperoleh
seberapa besar hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Penjaskes.
Tabel 4.2
Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Penjaskes siswa Kelas V
MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hasil Belajar Mata Pelajaran
Penjaskes
57
63
67
75
80
85
88
89
90
94

Frekuensi
1
2
1
5
2
7
1
1
4
3

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data hasil
belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Penjaskes yang penulis
butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat
dimengerti sebelum diadakan analisis data.
C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1. Analisis Data tentang Minat Olahraga
Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh sudah
normal, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum diadakan analisis
data. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan analisis data dengan
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menggunakan bantuan software SPSS 16. Hasil analisis data tersebut
dijelaskan di bawah ini:
Setelah terkumpul data dari angket minat olahraga siswa

maka

selanjutnya hasil skor angket dikategorikan menurut kategori yang telah
dibuat yaitu, tinggi, sedang dan rendah. Untuk mencari kategori tersebut
adalah dengan uraian rumus dibawah ini;
Tabel 4.3
Mean dan Standart Deviasi
Minat Olahraga
Statistics
Minat Olahraga
N

Valid

27

Missing

0

Mean

74.2963

Std. Deviation

6.75286

a. Kategori Tinggi
Mx + 1 x SDx
74,2963 + 1 x 6,75286 = 74,2963 + 6,75286
= 81,04916 atau dibulatkan menjadi 81
Jadi dikategorikan skor itu tinggi bila skor yang diperoleh
siswa dari pengisian angket minat olahraga yaitu > 81.
b. Kategori Sedang
Pada kategori ini skor hasil angket yang diperoleh antara
kategori tinggi dan kategori rendah.
c. Kategori Rendah
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Mx – 1 x SDx
74,2963 – 1 x 6,75286 = 74,2963 - 6,75286
=67,54344 atau dibulatkan menjadi 68
Jadi dikategorikan skor itu rendah bila skor yang diperoleh
siswa dari pengisian angket minat olahraga yaitu < 68.
Untuk mencari presentase dari setiap kategori dengan
menggunakan rumus ;

x 100

Tabel 4.4
Hasil Kategori Skor Angket Minat Olahraga
No.
1.
2.
3.

Skor Angket
59 – 67
68 – 80
81 – 84

Frekuensi
5
16
6

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Presentase
19%
59%
22%

2. Analisa Data tentang Hasil Belajar
Data hasil belajar diambil dari nilai tes mata pelajaran penjaskes
siswa. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa juga
dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
Untuk mencari kategori tersebut digunakan rumus sebagai berikut;
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Tabel 4.5
Mean dan Standart Deviasi Hasil Belajar
Statistics
y_hasil
N

Valid

10

Missing

0

Mean
Std. Deviation

78.80
12.752

a. Kategori Tinggi
My + 1 x SDy
78,80 + 1 x 12,752 = 78,80 + 12,752
= 91,552 atau dibulatkan menjadi 92
Jadi bisa dikatakan bahwa nilai hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Penjaskes itu tinggi apa bila nilai tersebut > 92.
b. Kategori Sedang
Pada kategori ini nilai hasil belajar yang diperoleh antara
kategori tinggi dan kategori rendah.
c. Ketgori Rendah
My – 1 x SDy
78,80 - 1 x 12,752 = 78,80 - 12,752
= 66,048 atau dibulatkan menjadi 66
Jadi bisa dikatakan bahwa nilai hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Penjaskes itu rendah apa bila nilai tersebut < 66.
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Untuk mencari presentase dari setiap kategori dengan
menggunakan rumus ;

x 100

Tabel 4.6
Kategori Hasil Belajar
Mata Pelajaran Penjaskes
No.
1.
2.
3.

3.

Nilai Hasil
Belajar
57 – 66
67 – 91
92 – 94

Frekuensi

Kategori

Presentase

3
21
3

Rendah
Sedang
Tinggi

11 %
78 %
11 %

Analisa Data Tentang Kategori Pengaruh Minat Olahraga
terhadap Hasil Belajar siswa kelas V pada Mata Pelajaran
Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun.
Setelah data terkumpul dan data sudah normal baik itu data
tentang minat olahraga siswa terhadap hasil belajar mata pelajar
penjaskes kelas V kemudian ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui
ada tidaknya Pengaruh Minat Olahraga terhadap Hasil Belajar siswa
kelas V pada Mata Pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo
Madiun. Peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.7
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

229.659

1

229.659

Residual

923.748

25

36.950

1153.407

26

Total

6.215

Sig.
.020a

a. Predictors: (Constant), Minat Olahraga
b. Dependent Variable: Hasil Belajar

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar
F hitung = 6,215 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,020 <
0,050, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel
Minat Olahraga.
Tabel 4.8
Summary
Model Summary

Model
1

R
.446a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.199

.167

6.079

a. Predictors: (Constant), Minat Olahraga

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan
(R) yaitu sebesar 0,446 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien
determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output
tersebut diperoleh koefisien (R²) sebesar 0,199 yang mengandung
pengertian bahwa pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar
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siswa kelas V MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun pada mata pelajaran
Penjaskes 19,9 % sedangkan sisanya dipengaruhi faktor yang lain.
D. Interpretasi dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, penulis mengamati dua hal yang menjadi
pokok bahasan yaitu pengaruh minat olahraga terhadap hasil belajar siswa
kelas V pada mata pelajaran Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo
Madiun.
Dalam pembahasan tentang minat olahraga siswa kelas V MI
Kresna Mlilir Dolopo Madiun yaitu sebesar 19% kategori rendah, 59%
kategori sedang, dan 22% kategori tinggi. Sedangkan dalam pembahasan
hasil belajar kelas V pada mata pelajaran Penjaskes siswa MI Kresna
Mlilir Dolopo Madiun yaitu sebesar 11% kategori rendah, 78 % kategori
sedang, dan 11 % kategori tinggi.
Dari hasil analisis data ditemukan pengaruh yang signifikan antara
minat olahraga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes
sebesar 19,9 %. Sehingga Ha diterima dan berbunyi ada pengaruh minat
olahraga terhadap hasil belajar siswa kelas V pada Mata Pelajaran
Penjaskes di MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
80,1 % dipengaruhi dari faktor yang lain, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi hasil belajar diantaranya :
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1. Faktor Internal
a. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat fisik.
b.

Faktor Psikologi meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat,
motif, kematangan, dan kesiapan.

c. Faktor Kelelahan
2. Faktor Eksternal
a. Faktor Keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua, latar belakang orang tua.
b. Faktor Sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, program,
sarana dan fasilitas, guru.
c. Faktor Masyarakat
d. Faktor Lingkungan
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis
dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu;
1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Minat olahraga siswa kelas V MI
Kresna Mlilir Dolopo Madiun sebesar 19% berkategori rendah dengan
jumlah siswa sebanyak 5 anak, sedangkan 59% berkategori sedang dengan
jumlah siswa 16 anak, dan sisanya 22% berada dikategori tinggi dengan
jumlah siswa 6 anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti dapat menyimpulkan hasil belajar siswa kelas V MI Kresna Mlilir
Dolopo Madiun pada mata pelajaran Penjaskes yakni, Hasil belajar siswa
kelas sebanyak 11% dikategorikan rendah dengan jumlah siswa sebanyak
3 anak, sedangkan 78% dikategorikan sedang dengan jumlah siswa 21
anak, dan sisanya 11% dikategorikan tinggi dengan jumlah siswa sebanyak
3 anak.
3. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan peneliti
dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
minat olahraga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes
71
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sebesar 19,9%. Sisanya 80,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti yaitu :
1. Faktor Internal yang meliputi:
d. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat fisik.
e.

Faktor Psikologi meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat,
motif, kematangan, dan kesiapan.

f. Faktor Kelelahan
3. Faktor Eksternal yang meliputi:
e. Faktor Keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua, latar belakang orang tua.
f. Faktor Sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, program,
sarana dan fasilitas, guru.
g. Faktor Masyarakat
h. Faktor Lingkungan
B. Saran
Pada akhir skripsi ini peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak
berikut;
A. Bagi Pendidik
Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi
para pendidik untuk terus memberikan bimbingan dan menggali minatminat yang dimiliki siswa yang belum terlihat. Agar siswa
mendapatkan

hasil

belajar

yang

memuaskan

dan

dapat
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mengembangkan minat yang telah dimilikinya di sekolah maupun
diluar sekolah. Pemberian proses pembelajaran yang bersifat
psikomotor atau praktek juga lebih ditekankan, supaya siswa tidak
hanya memahami teori tetapi juga bisa melakukan aktivitas olahraga
yang dia ketahui dan pelajari di sekolah.
B. Bagi Peserta Didik
Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, hendaknya siswa lebih
giat dalam belajar semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah,
agar mendapatkan hasil belajar yang diharapkan dan orang tua
harapkan.
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