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ABSTRAK 
 

Ichwan, Muhammad Fathoni. 2018. Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an dan 

Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar PAI Kelas VII SMPN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Ali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Minat Membaca Al-Qur’an, Motivasi Belajar, dan Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Prestasi belajar sangat dipengaruhi 

oleh faktor internal maupun eksternal. Minat memiliki nilai yang penting dalam dunia 

pendidikan, terutama minat membaca. Kebiasaan baik yang dilakukan oleh siswa dengan 

suka membaca terutama membaca al-Qur’an lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan baik 

bagi para siswa itu sendiri. Sedangkan kebiasaan buruk dengan malas membaca akan 

merugikan siswa itu sendiri pula. Dengan motivasi sebagai penggerak dan kekuatan yang 

mendorong siswa dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perilaku tersebut. Dan akhir 

dari semua yang dilakukan siswa saat melakukan proses pembelajaran dalam dunia 

pendidikan akan bermuara pada hasil belajar siswa itu sendiri. 

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh Minat 

Membaca Al-Qur’an dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar PAI Kelas 

VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Adakah pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an terhadap 

prestasi belajar PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? (2) 

Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? (3) Adakah pengaruh yang 

signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis ekspos fakto. Populasi dari 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo yang berjumlah 240 siswa. 

Sampel sebanyak 120 siswa, teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. 

Pengumpulan data menggunakan angket dan dokementasi. Analisis data menggunakan 

rumus regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan 

minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar PAI ditunjukkan melalui perolehan 

Fhitung (8,408) > Ftabel (3,92) dengan persentase pengaruh sebesar 6,7% sedangkan 93,3% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model. (2) Ada pengaruh yang 

signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI ditunjukkan melalui perolehan 

Fhitung (9,912) > Ftabel (3,92) dengan persentase pengaruh sebesar 7,7%, sedangkan 92,3% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model. (3) Ada pengaruh yang 

signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

ditunjukkan melalui perolehan Fhitung (5,804) > Ftabel (3,07) dengan persentase pengaruh 

sebesar 9%, sedangkan 91% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dikatakan 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.
2
 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah 

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, 

non-formal dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur 

hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan 

                                                             
2 Uyoh Sadullah, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Bandung: Alfabeta, 2010), 5. 
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individu, agar dapat dikemudikan hari dapat memainkan peranan hidup secara 

tepat.
2
 

Menurut Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
3
  

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangatlah penting dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dapat membantu ketajaman berpikir secara logis 

(masuk akal) serta membantu memperjelas dalam menyelesaikan permasalahan. 

Pendidikan Agama Islam di lembaga Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam keimanan, 

ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.
4
 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan 

belajar. Yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang sudah di capai (dari 

                                                             
2 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 

11. 
3 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 130. 
4 Ibid., 132. 
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yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Prestasi dapat di artikan 

sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Sedangkan menurut Djamarah, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah 

laku yang dialami oleh subjek belajar didalam suatu interaksi dengan 

lingkungannya.
5
 

Prestasi belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi 

kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, yang merupakan ukuran bagi 

keberhasilan siswa. Prestasi belajar berguna sebagai umpan balik bagi guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar sehingga apa perlu melakukan 

pembimbingan atau tidak. Jika dilihat dari fungsi prestasi belajar diatas, maka 

betapa pentignya kita mengetahui prestasi belajar baik secara kelompok atau 

individu. Bagi guru untuk mencetak siswa yang berprestasi memang bukan hal 

yang mudah, diperlukan kejelian pengamatan serta kepandaian membangkitkan 

gairah belajar siswa saat pembelajaran berlangsung. Untuk itu guru harus tahu apa 

saja penyebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

Menurut Wasliman dalam Susanto, hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal 

                                                             
5 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 118. 
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maupun eksternal. Pertama, faktor internal merupakan faktor yang bersumber 

dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Kedua, 

faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
6
 

Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator 

yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Dan tidak 

bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diatas salah satunya adalah minat. Oleh karena itu bila minat 

siswa tinggi maka prestasi siswa akan meningkat, sebaliknya bila minat siswa 

rendah maka prestasinya juga akan turun. 

Menurut Sardiman dalam Susanto, minat adalah suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. 

Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang barang tentu akan 

membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan 

dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan 

kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, biasannya disertai dengan 

                                                             
6 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), 13. 
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perasaan senang, karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.
7
 Minat 

sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber dari usaha. Siswa 

tidak perlu mendapat dorongan dari luar apabila pekerjaan yang dilakukannya 

cukup menarik minatnya.
8
 

Selain minat juga perlu motivasi belajar pada diri siswa supaya 

pembelajaran yang dilakukannya mempunyai hasil yang lebih baik, karena 

dengan adanya itu siswa menjadi aktif dan terdorong untuk mengikuti pelajaran. 

Sebab motivasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Motivasi berasal dari kata motif. Motif menurut M. Ngalim Purwanto 

dalam Fathurrohman, ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu.
9
 Dimyati dan Mudjiono, mengungkapkan motivasi 

belajar siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi 

belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga mutu prestasi belajar akan rendah. 

Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. 

Agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya di ciptakan 

suasana belajar yang menggembirakan.
10

  

                                                             
7 Ibid., 57. 
8 Wayan Nurkancani dan Sumartana, Evaluasi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 

1986), 230. 
9 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 140. 
10 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 

239. 
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Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran tertentu. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar 

memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin 

tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka 

semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Pada umumya dapat di katakan 

bahwa siswa terangsang untuk belajar. Situasi belajar cenderung dapat 

memuaskan salah satu atau lebih dari kebutuhannya. Karena organisasi manusia 

itu kompleks maka kebutuhannya pun kompleks. Walaupun demikian dapatlah 

dikatakan bahwa manusia itu butuh aktivitas, butuh stimulus yang bervariasi, 

butuh mengerti mengartikan keadaan dan lain-lain. Jadi siswa harus 

memperhatikan stimulus belajar yang mengandung pesan dan harus mereka 

terima untuk berlangsungnya kegiatan belajar. Karena itu sesuatu yang penting 

dalam kegiatan belajar dan untuk mempertahankan perhatian di perlukan motivasi 

sehingga kegiatan belajar berlangsung dan berhasil baik.
11

  

Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran terutama 

pelajaran PAI. Kurang mampunya siswa dalam memahami materi pelajaran PAI 

ini terlihat dari rendahnya prestasi belajar PAI yang dicapai oleh siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh melalui nilai ujian, 

                                                             
11 Abu Ahmadi dan Widodo, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 159. 
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yaitu 70.
12

 Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

minat dan motivasi belajar siswa. Minat dan motivasi belajar siswa yang tinggi 

akan mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar PAI. 

Dengan permasalahan yang terjadi di SMPN 4 Ponorogo sangat menarik 

untuk diteliti, dimana siswa memiliki minat membaca al-qur’an yang kurang baik, 

dan siswa juga kurang motivasi untuk belajar, salah satunya disebabkan mereka 

kurang mengemukakan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang minat membaca al-qur’an dan motivasi 

belajar yang ada di SMPN 4 Ponorogo.
13

 

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya minat membaca al-qur’an 

dan motivasi belajar bagi keberhasilan siswa maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai hasil belajar siswa dengan judul “Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an 

dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar PAI Kelas VII SMPN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan nantinya lebih terfokus pada topik penelitian, 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun masalah yang diteliti dibatasi pada 

                                                             
12 Dokumentasi Ujian Tengah Semester Kelas VII Semester I Tahun Ajaran 2017/2018 

SMPN 4 Ponorogo. 
13 Hasil Observasi PPLK II di Kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018, 

Rabu 4 Oktober 2017. 
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Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar PAI Kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi 

belajar PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Setelah rumusan masalah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai 

antara lain untuk mengetahui: 

1. Pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar 

PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar PAI kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, terdapat pula beberapa 

kegunaan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam 

Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah. 

b. Dapat digunakan bagi para peneliti sebagai pertimbangan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh minat membaca 

al-qur’an dan motivasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

c. Sebagai bahan referensi bagi guru atau civitas akademika yang lain. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk menjadi sekolah yang 

berkualitas dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

b. Sebagai masukan dan dorongan penyemangat bagi semua guru selaku 

pendidik untuk terus memotivasi siswa dalam belajar agar anak didiknya 

menjadi lebih berkualitas. 

c. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan wacana tentang 

pentingnya minat membaca al-qur’an dan motivasi siswa terhadap 

prestasi belajar PAI. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang terdapat di bawah ini merupakan runtutan 

pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan ini, adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini pembahasan 

difokuskan pada Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

Bab kedua mendeskripsikan tentang telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

mendeskripsikan tentang tema besar yang akan diteliti oleh peneliti secara global, 

mencakup tentang pengaruh minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VII SMPN 4 

Ponorogo.  

Bab ketiga Metode Penelitian dimana dalam bab ini merupakan unsur 

terpenting dalam penelitian, karena dengan berpatokan pada metode penelitian 

yang sudah ditetapkan oleh standar penelitian, maka arah penulisan akan 

tersistematis. Pada bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, Populasi dan 

Sampel, Instrumen Pengumpulan data, Teknik Pengumpulan Data, dan teknik 

Analisis Data.  
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Bab keempat hasil penelitian yang berisi suatu hasil yang diperoleh oleh 

peneliti saat melakukan penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data, dan interpretasi dan pembahasan.  

Bab kelima dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Disini peneliti 

menarik kesimpulan dengan menguraikan secara singkat tentang minat membaca 

Al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo. Kemudian peneliti memberikan beberapa 

saran yang sesuai dengan kesimpulan telaah ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Puspitasari, tahun 2017, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo. Dengan judul, Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaan PAI Siswa Kelas XI 

SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2016/2017.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni variabel 

independen dalam penelitian tersebut Pemberian Penguatan (Reinforcement) dan 

Motivasi Belajar sedangkan penelitian penulis variabel independennya Minat 

Membaca Al-Qur’an dan Motivasi Belajar. Dari penelitian tersebut  

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai hasil belajar yang signifikan antara 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. (dengan P-Value 

= 0,000 < α 0,05 yang berarti BH0 ditolak). Siswa yang memiliki motivasi belajar 

sedang (berdasarkan rataan marginal: 76,07656) lebih baik dari pada siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah (berdasarkan rataan marginal: 63,15789), siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi (berdasarkan rataan marginal: 91,57805) 
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lebih baik dari pada siswa yang memilki motivasi belajar rendah (berdasarkan 

rataan marginal: 63,15789), siswa yang memilki motivasi belajar tinggi 

(berdasarkan rataan marginal: 91,57805) lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

motivasi belajar sedang (berdasarkan rataan marginal: 76,07656).  

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Putri Rahayu, 

tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo. Dengan judul, Pengaruh Waktu Pembelajaran dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswa 

Kelas X Semester 1 MI Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni variabel 

independen penelitian tersebut Pengaruh Waktu Pembelajaran dan Motivasi 

Belajar sedangkan punya penulis minat membaca al-qur’an dan motivasi belajar, 

dan untuk variabel dependen penelitian diatas Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

sedangkan penulis menggunakan PAI. Dari penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar aqidah akhlak yang signifikan berdasarkan 

tingkat motivasi belajar siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017 (motivasi belajar tinggi, sedang, rendah). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai P-Value (0,000) < α (0,05) sehingga 0BH ditolak. Dari 

nilai rataan marginal hasil belajar aqidah akhlak siswa dengan motivasi belajar 
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tinggi (80,0000) lebih besar dari pada siswa dengan motivasi belajar sedang 

(72,9847), nilai rataan marginal hasil belajar aqidah akhlak siswa dengan motivasi 

belajar tinggi (80,0000) lebih besar dari pada siswa hasil dengan siswa motivasi 

belajar rendah (65,2727), dan nilai rataan marginal hasil belajar aqidah akhlak 

siswa dengan motivasi sedang (72,9847) lebih besar dari pada siswa dengan 

motivasi belajar rendah (65,2727). Jadi semakin tinggi motivasi belajar siswa, 

maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang akan didapatkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriyatul Munawaroh, tahun 2016. 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul, Pengaruh Minat Membaca 

Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits 

Kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni, 

penelitian tersebut menggunakan 1 variabel independen (minat membaca al-

qur’an) sedangkan penulis menggunakan 2 variabel independen (minat membaca 

al-qur’an dan motivasi belajar) dan untuk variabel dependen penelitian tersebut 

adalah mata pelajaran qur’an hadits sedangkan penulis memilih PAI sebagai 

variabel dependennya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ada pengaruh 

signifikan antara Minat membaca al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, 

karena hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y = 54,9852964 + 
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0,451705 X. Persamaan tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F dan 

diperoleh Freg sebesar 760,4. Pada taraf kesalahan 1% dengan dk (1:119) 

diperoleh Ftabel = 6,84 dan pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1:119) diperoleh 

Ftabel = 3,92. Karena Freg > Ftabel, yang berarti persamaan regresi tersebut 

signifikan. Besarnya kontribusi Minat membaca al-Qur’an Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII mencapai 86,5%, 

selebihnya 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Landasan Teori 

1. Prestasi belajar  

a. Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi 

dan belajar. Yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang sudah di 

capai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Prestasi dapat 

diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang 

telah dilakukan. Sedangkan menurut Djamarah yang dikutip oleh 

Fathurrohman, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa 
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perubahan tingkah laku yang dialami oleh subjek belajar didalam suatu 

interaksi dengan lingkungannya.
27

 

Sutratinah Tirtonegoro dalam Fathurrohman menyatakan bahwa, 

prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam priode 

tertentu. Sedangkan menurut Thohirin, prestasi belajar adalah apa yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.
28

 

Prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang 

kemajuan siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Prestasi belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi kemampuan kognitif, 

afektif, psikomotorik, yang merupakan ukuran bagi keberhasilan siswa. 

Prestasi belajar dipengarui oleh bakat, mutu pelajaran, kemampuan 

pemahaman, dan waktu yang tersedia. Kemampuan- kemampuan tersebut 

adalah: 

1) Kemampuan kognitif adalah hasil belajar yang bersifat intelektual 

(pengetahuan) 

2) Kemampuan afektif adalah hasil belajar yang berkaitan dengan perasaan 

atau emosi. 

                                                             
27 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 118. 
28 Ibid., 119.  
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3) Kemampuan Psikomotorik adalah hasil belajar yang bersifat dengan 

keterampilan.
 29

 

Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar diatas, maka 

betapa pentignya kita mengetahui prestasi belajar baik secara kelompok 

atau individu. Disamping itu, prestasi belajar juga berguna untuk sebagai 

umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

sehingga apa perlu melakukan pembimbingan atau tidak. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan hasil nilai rapor kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

semester gasal tahun ajaran 2017/2018 untuk melihat hasil belajar siswa. 

b. Macam-macam prestasi belajar 

Prestasi belajar bisa dilihat dari hasil belajar siswa itu sendiri. 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap 

siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pemahaman konsep 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman 

menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada 

                                                             
29 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 217-

218. 
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siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang 

ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.
30

 

2) Keterampilan proses 

Usman dan Setiawati dalam Susanto mengemukakan bahwa, 

keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar 

sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu 

siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, 

dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil 

tertentu, termasuk kreativitasnya.
31

 

3) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif 

tepat terhadap objek manusia, barang dan sebagainya, baik berupa 

positif maupun negatif.
32

 Sementara menurut Sardiman  A.M. dalam 

Susanto mengatakan bahwa, sikap merupakan kecenderungan untuk 

melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu 

                                                             
30 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 6. 
31 Ibid., 9. 
32 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 135. 
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terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-

objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan 

seseorang.
33

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Wasliman dalam Susanto, hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara terperinci, 

uraian mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:
34

 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor eksternal 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga 

yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

                                                             
33 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 11. 
34 Ibid., 13. 
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sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan 

sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

2. Minat Membaca Al-Qur’an  

a. Pengertian Minat Membaca Al-Qur’an 

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang pengertian minat 

membaca al-Qur’an, penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang 

pengertian minat membaca baru kemudian menguraikan pengertian al-

Qur’an. Sebab minat membaca al-Qur’an merupakan kalimat yang terdiri 

dari kata minat membaca yang sebagai prosesnya dan  al-Qur’an sebagai 

obyek bacaannya. 

Dalam memahami pengertian minat membaca akan diuraikan 

dari beberapa pendapat di bawah ini: 

1) Menurut Idris Kamah Minat membaca adalah “perhatian atau kesukaan 

(kecenderungan hati untuk membaca), yang mana minat akan 

membaca perlu dipupuk, dibina, diarahkan, dan dikembangkan dari 

sejak usia dini, remaja, sampai usia dewasa yang melibatkan peranan 

orang tua, masyarakat, dan sekolah”.
35

 

2) Menurut Koko Srimulyo yang dikutip oleh Ali Rohmad menyatakan 

bahwa minat membaca adalah “kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap aktivitas membaca, atau sebagai keinginan atau kegairahan 

                                                             
35 Idris Kamah, Pedoman Pembinaan Minat Baca (Jakarta: Perpustakaan RI, 2002), 5. 
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yang tinggi terhadap aktivitas membaca, bahkan ada pendapat yang 

menyatakan bahwa minat membaca itu bisa diidentikkan dengan 

kegemaran membaca (the love for reading)”.
36

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan minat membaca adalah 

kecenderungan hati atau perasaan untuk melihat, melisankan, mengerti, 

dan memahami isi dari apa yang tertulis. 

Sedangkan al-Qur’an menurut Abdul Majid Khon adalah kalam 

Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang 

melemahkan lawan) diturunkan kepada penghulu para nabi dan rasul 

(yaitu Muhammad saw) melalui malaikat Jibril yang tertulis pada mushaf, 

dan dinilai ibadah membacanya, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surah an-Nas.
37

 Al-Qur’an merupakan kitab suci yang 

dijadikan sebagai pegangan hidup umat Islam sedunia yang diturunkan 

kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Ia berbicara kepada 

rasio dan kesadaran manusia. Ia juga mengajarkan kepada manusia tentang 

akidah tauhid. Di samping itu, al-Qur’an juga mengajarkan manusia cara 

beribadah kepada Allah untuk membersihkan sekaligus menunjukan 

                                                             
36 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: TERAS, 2009), 283. 
37 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at (Jakarta: Amzah, 2008),  2. 
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kepada manusia di mana letak kebaikan dalam kehidupan pribadi dan 

kemasyarakatan.
38

 

Setelah memahami uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari minat membaca al-Qur’an adalah kesenanangan di dalam 

diri seseorang yang menimbulkan suatu aktivitas kegiatan membaca al-

Qur’an dalam waktu yang lama (panjang). Rasa senang sangat 

berpengaruh terhadap minat baca siswa terhadap al-Qur’an, karena apabila 

seseorang mempunyai Rasa senang terhadap membaca al-Qur’an, maka 

seseorang akan tertarik membaca al-Qur’an dan lama kelamaa siswa 

tersebut akan suka dan gemar membaca al-Qur’an. 

b. Macam-macam dan indikator minat membaca al-Qur’an 

Adapun mengenai jenis atau macam-macam minat, 

Purwaningrum dalam Susanto, mengelompokkan jenis-jenis minat ini 

menjadi sepuluh macam, yaitu:
39

 

1) Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan 

yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan. 

2) Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan 

mesin-mesin atau alat mekanik. 

                                                             
38 Muhammad Makhdlori, Keajaiban Membaca Al-Qur’an (Jogjakarta: Diva Press, 2007), 

13. 
39 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 61. 
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3) Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

membutuhakan perhitungan. 

4) Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minatu untuk menemukan 

fakta-fakta baru dan pemecahan problem. 

5) Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan 

untuk memengaruhi orang lain. 

6) Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubunagan 

denagan kesenian, kerajinan, dan kreasi tangan. 

7) Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8) Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, seperti 

menonton konser dan memainkan alat-alat musik. 

9) Minat sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan untuk 

membantu orang lain. 

10) Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

administratif. 

Selanjutnya, menurut Burs dan Lowe dalam Prasetyono, 

mengemukakan tentang indikator-indikator adanya minat membaca pada 

seseorang yaitu: 

1) Kebutuhan terhadap bacaan. 

2) Tindakan untuk mencari bacaan. 
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3) Rasa senang terhadap bacaan. 

4) Keinginan selalu untuk membaca. 

5) Tindak lanjut (menindaklanjuti dari apa yang dibaca).
40

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

Crow and Crow (1973) dalam Abdul Rahman Shaleh dan 

Muhbib Abdul Wahab, berpendapat ada tiga faktor yang menjadi 

timbulnya minat, yaitu: 

1) Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan, ingin 

tahu seks. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk 

bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan 

dal lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan 

membangkitkan untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan 

penelitian dan lain-lain. Dorongan seks akan membangkitkan minat 

untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, minat terhadap pakaian 

dan kosmetika dan lain-lain. 

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian 

timbul karena ingin mendapat persetujuan atau  penerimaan dan 

perhatian orang lain. Miana untuk belajar atau menunutut ilmu 

                                                             
40 Dwi Sunar Prasetyono, Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca pada Anak Sejak Dini 

(Yogyakarta: Think, 2008), 59. 
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pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari 

masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup 

luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang tinggi dan terpandang 

dalam mesayarakat. 

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan 

menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat 

minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan 

menghilangkan minat terhadap hal tersebut.
41

 

d. Pengaruh minat terhadap prestasi belajar 

1) Teori  

Minat 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 daripada siswa lainnya. Kemudian, karena 

pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang 

memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya 

mencapai prestasi yang diinginkan.
42

 

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

Perspektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263-265. 
42 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 152. 
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Begitu juga menurut Wasliman dalam Ahmad Susanto, hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik ada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Pertama, 

faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.
43

 

2) Penelitian 

Untuk melihat hasil pengaruh minat terhadap prestasi belajar 

siswa bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriyatul 

Munawaroh, tahun 2016. Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Dengan judul, Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits 

Kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara minat membaca al-qur’an terhadap prestasi belajar 

                                                             
43 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 13. 
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siswa pada mata pelajaran qur’an hadits kelas VIII di SMP Wachid 

Hasyim 1 Surabaya, karena hasil analisis regresi diperoleh persamaan 

regresi Y = 54,9852964 + 0,451705 X. Persamaan tersebut diuji 

keberartiannya menggunakan uji F dan diperoleh Freg sebesar 760,4. 

Pada taraf kesalahan 1% dengan dk (1:119) diperoleh Ftabel = 6,84 

dan pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1:119) diperoleh Ftabel = 

3,92. Karena Freg > Ftabel, yang berarti persamaan regresi tersebut 

signifikan. Besarnya kontribusi Minat membaca al-Qur’an Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII 

mencapai 86,5%, selebihnya 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian motivasi belajar  

Motivasi berasal dari kata motif. Motif menurut M. Ngalim 

Purwanto dalam Fathorrohman, ialah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.
44

 Sardiman A. M dalam 

bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar mengemukakan ada 

beberapa definisi tentang belajar, antara lain dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

                                                             
44 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 140. 
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1) Cronbach memberikan definisi: learrning is shown by a change in 

behavior as a result of experience (belajar adalah menunjukkan 

perubahan kebiasaan sebagai hasil dari usaha). 

2) Harold spears memberikan batasan: learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction (belajar 

adalah untuk mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar dan mengikuti arahan). 

3) Geoch, mengatakan: learning is a change in performance as a result of 

practice (belajar adalah sebuah perubahan penampilan sebagai hasil dari 

praktik). 

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diterangkan bahwa belajar 

itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik, 

kalau si subyek belajar itu mengalami atau melakukanya, jadi tidak bersifat 

verbalistik.
45

  

Menurut Clayton Alderfer dalam Nashar, motivasi belajar adalah 

suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang 

(individu) untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga 

                                                             
45 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009), 20. 
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perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi.
46

 Jadi 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-

sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang 

sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. 

b. Macam-macam motivasi belajar 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Akan tetapi khusus untuk motivasi belajar, para 

ahli membedakan motivasi belajar kedalam dua golongan, yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah “motivasi yang berasal dari dalam 

diri anak sendiri”. Suatu kegiatan atau aktivitas yang dimulai dan 

diteruskan berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan 

yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dorongan ini 

datang dari “hati sanubari”, umumnya karena kesadaran akan 

pentingnya sesuatu. Atau juga karena dorongan bakat apabila ada 

kesesuaian dengan bidang yang dipelajari. 

                                                             
46 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal Dalam Kegiatan Pembelajaran 

(Jakarta: Delia Press, 2004), 42. 
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Motivasi instrinsik lebih menekankan faktor dari dalam diri 

sendiri, motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Pada motivasi instrinsik “tidak ada sasaran 

tertentu, dan karena nampak lebih sesuai dengan dorongan asli  dan 

yang murni untuk mengetahui serta melakukan sesuatu (aktivitas). 

Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang 

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk 

dibacanya.
47

 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A. M adalah “motif-

motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. 

Dalam belajar tidak hanya memperhatikan kondisi internal siswa, akan 

tetapi juga memperhatikan aspek lainnya seperti, aspek sosial yang 

meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan teman. Aspek 

budaya dan adat istiadat serta aspek lingkungan fisik, misalnya kondisi 

rumah dan suhu udara.
48

 

 

 

                                                             
47 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 144-145. 
48 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 90. 
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c. Fungsi motivasi belajar 

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar 

Mengajar mengemukakan bahwa fungsi motivasi itu meliputi berikut ini:
49

 

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. 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar sangat 

penting sekali dimiliki oleh siswa, karena dengan adanya motivasi dalam 

diri siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar maka hasil belajarnya 

akan optimal. Makin tepat motivasi yang diberikan maka makin tinggi pula 

keberhasilan yang dia capai. Oleh karena itu, guru harus mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa, salah satunya dengan melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

 

 

                                                             
49 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 161. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

Dalam hal ini Amir Daien Indrakusuma mengemukakan tiga hal 

yang dapat mempengaruhi motivasi instrinsik yang sudah disinggung 

sedikit pada sub bab sebelumnya, yaitu:
50

 

1) Adanya kebutuhan 

Pada hakikatnya semua tindakan yang dilakukan manusia 

adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kebutuhan dapat 

dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. Misalnya saja anak ingin bisa baca al-Qu’an dengan baik, ini 

dapat menjadi pendorong yang kuat untuk belajar membaca al-Qur’an. 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuan sendiri 

Dengan mengetahui kemajuan yang telah diperoleh, berupa 

prestasi dirinya apakah sudah mengalami kemajuan atau sebaliknya 

mengalami kemunduran, maka hal ini dapat dijadikan faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa akan terus meningkatkan 

intensitas belajarnya agar prestasinya juga terus meningkat. 

3) Adanya aspirasi atau cita-cita 

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari aspirasi atau cita-

cita. Hal ini bergantung dari tingkat umur manusia itu sendiri. 

                                                             
50 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 152-154. 
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Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik 

juga ada tiga munurut Amir Daien Indrakusuma, yaitu: 

1) Ganjaran  

Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat positif. 

2) Hukuman 

Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak menyenangkan 

dan alat pendidikan yang bersifat negatif. 

3) Persaingan atau Kompetisi 

Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

mendorong kegiatan belajar siswa. 

e. Teori-teori motivasi 

Menurut Sardiman A.M. dalam bukunya Interaksi dan Motivasi 

Belajar Mengajar teori motivasi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, 

yaitu:
51

 

1) Teori insting 

Menurut teori ini tindakan setiap diri manusia diasumsikan 

seperti tingkat jenis binatang. Tindakan manusia itu dikatakan selalu 

berkait dengan insting pembawaan. Dalam memberikan respons 

terhadap adanya kebutuhan seolah-olah tanpa dipelajari. Tokoh dari Mc. 

Dougall. 
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2) Teori fisiologis 

Teori ini juga disebutnya “behaviour theories”. Menurut teori 

ini semua tindakan manusia ini berakhir pada usaha memenuhi 

kepuasan dan kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan 

fisik. Atau disebut sebagai kebutuhan primer, seperti kebutuhan 

makanan, minuman, udara, dan lain-lain yang diperlukan untuk 

kepentingan tubuh seseorang. Dari teori ini muncul perjuangan hidup, 

perjuangan untuk mempertahankan hidup, struggle for survival. 

3) Teori psikoanalitik 

Teori ini mirip teori insting, tetapi lebih ditekankan pada 

unsur-unsur kejiwaan yang ada pada manusia. Bahwa setiap tindakan 

manusia karena ada unsur pribadi manusia yakni id dan ego. Tokoh dari 

teori ini adalah Freud. 

Selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai makna dan 

teori tentang motivasi itu, perlu dikemukakan adanya beberapa ciri 

motivasi. Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 
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b) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c) Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah “untuk 

orang dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, 

ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penetangan terhadap 

setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya)”. 

d) Lebih senang bekerja mandiri 

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

g) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
52

 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas, berarti 

orang itu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti 

itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam 

kegiatan belajar-mengajar akan berhasil baik, kalau siswa tekun 

mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan 

hambatan secara mandiri. Siswa yang belajar dengan baik tidak akan 

                                                             
52 Ibid., 84. 



36 

 

 

 

terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan mekanis. Siswa harus mampu 

mempertahankan pendapatnya, kalu ia sudah yakin dan dipandangnya 

cukup rasional.  

f. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

1) Teori 

Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan 

akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi 

motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka 

semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Apabila ada motivasi 

kuat untuk meraih tujuan tertentu dengan kondisi yang sesuai pun 

berkembang, orang akan mencurahkan kesungguhannya untuk 

mempelajari metode-metode yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. 

Jika seseorang menghadapi suatu masalah, dan merasa sangat perlu 

untuk mengatasi masalah tersebut, ia akan melakukan bebagai upaya 

untuk mengatasi masalah tersebut sampai akhirnya ia dapat mempelajari 

solusi yang tepat.
53

 

Menurut Wasliman dalam Ahmad Susanto, hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik ada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Pertama, 

                                                             
53 Muhammad Utsman Najati, Psikologi Dalam Al-Qur’an: Terapi Qur’ani Dalam 

Penyembuhan Gangguan Kejiwaan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), 269. 
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faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.
54

 

2) Penelitian 

Untuk melihat hasil pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Diyah Ayu Puspitasari, tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Dengan judul, 

Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) dan Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaan PAI Siswa Kelas XI SMAN 1 

Jenangan Tahun Ajaran 2016/2017.  

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai hasil belajar yang signifikan antara siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. (dengan P-Value = 0,000 < 

α 0,05 yang berarti BH0 ditolak). Siswa yang memiliki motivasi belajar 

sedang (berdasarkan rataan marginal: 76,07656) lebih baik dari pada 

                                                             
54 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 13. 
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siswa yang memiliki motivasi belajar rendah (berdasarkan rataan 

marginal: 63,15789), siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

(berdasarkan rataan marginal: 91,57805) lebih baik dari pada siswa yang 

memilki motivasi belajar rendah (berdasarkan rataan marginal: 

63,15789), siswa yang memilki motivasi belajar tinggi (berdasarkan 

rataan marginal: 91,57805) lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

motivasi belajar sedang (berdasarkan rataan marginal: 76,07656).  

g. Pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

1) Teori  

Minat siswa terhadap pelajaran merupakan kekuatan yang 

akan mendorong siswa untuk belajar. Minat 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 

daripada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang 

intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk 

belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.
55

 

Begitu juga dengan motivasi, siswa yang bermotivasi tinggi 

dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang 

tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas 
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usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar 

yang diperolehnya. Apabila ada motivasi kuat untuk meraih tujuan 

tertentu dengan kondisi yang sesuai pun berkembang, orang akan 

mencurahkan kesungguhannya untuk mempelajari metode-metode yang 

tepat untuk meraih tujuan tersebut. Jika seseorang menghadapi suatu 

masalah, dan merasa sangat perlu untuk mengatasi masalah tersebut, ia 

akan melakukan bebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut 

sampai akhirnya ia dapat mempelajari solusi yang tepat.
56

 

Menurut Wasliman dalam Ahmad Susanto, hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik ada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Pertama, 

faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.
57

 

 

                                                             
56 Muhammad Utsman Najati, Psikologi Dalam Al-Qur’an: Terapi Qur’ani Dalam 

Penyembuhan Gangguan Kejiwaan, 269. 
57 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 13. 
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2) Penelitian 

Untuk melihat hasil pengaruh minat dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa bisa dilihat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Uly Ulya, tahun 2012, Jurusan Tarbiyah Pendidikan 

Guru Mi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Dengan judul, 

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. 

Dari penelitian itu menyimpulkan bahwa, terdapat pengaruh 

yang positif yang tergolong sangat kuat sehingga ada pengaruh antara 

minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Matematika 

siswa kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Ulum Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebesar 0,84. Dari hasil 

perhitungan koefisien determinan diketahui bahwa pengaruh minat 

belajar dan motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar 70,56% 

terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas IV dan V di Madrasah 

Ibtidaiyah Riyadlotul Ulum Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak. 
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4. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Menurut Zakiyah Daradjat dalam Abdul Majid dan Dian 

Andayani, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
58

 Selain itu 

M. Arifin dalam bukunya, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis 

dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner mengemukakan 

bahwa, “hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.
59

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha yang dilakukan oleh orang dewasa muslim 

kepada seseorang untuk mengasuh, membina, membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fitrahnya agar dapat 

memahami dan menghayati ajaran Islam secara menyeluruh yang pada 

                                                             
58 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004, 130. 
59 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendeklatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 22. 
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akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai 

pandangan hidup. 

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam untuk 

sekolah/madrasah dijelaskan bahwa fungsi Pendidikan Agama Islam adalah 

sebagai berikut:  

1) Pengembangan  

Yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar 

keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan tingkat perkembangnnya.  

2) Penanaman  

Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.  

3) Penyesuaian mental  

Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan 

dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.  
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4) Perbaikan  

Yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

5) Pencegahan  

Yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.  

6) Pengajaran  

Pengajaran tentang ilmu pengetahuan kegamaan secara 

umum, sistem dan fungsionalnya.  

7) Penyaluran  

Yaitu untuk menyalurkan bakat khusus di bidang agama Islam 

agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.
60

 

c. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dasar ideal pendidikan agama Islam sudah jelas dan tegas yaitu 

Firman Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. kalau pendidikan di ibaratkan 

bangunan, maka isi Al-Qur’an dan Al-Hadis yang menjadi fundamentalnya. 
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Al-Qur’an adalah sumber kebenaran dalam Islam. Kebenarannya tidak 

dapat diragukan lagi. Sedangkan Al-Hadits di jadikan landasan pendidikan 

agama Islam yakni berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah 

dalam bentuk isyarat. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam adalah 

untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
61

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari landasan teori dan telaah penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika minat membaca al-Qur’an siswa meningkat, maka akan ada peningkatan 

prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

2. Jika motivasi belajar siswa meningkat, maka akan ada peningkatan prestasi 

belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Jika minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar siswa meningkat, maka 

akan ada peningkatan prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Nihilnya (Ho) : 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an siswa 

terhadap prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Hipotesis alternatifnya (Ha) : 

a. Ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an siswa terhadap 

prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

b. Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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c. Ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI di kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
97

 Pendekatan penelitian kuantitatif adalah 

suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma 

postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran 

tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, 

menggunakan ukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan 

penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.
98

 

Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan penelitian ekspos fakto. 

Ekspos fakto sendiri merupakan salah satu dari beberapa metode penelitian yang 

termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ekspos fakto (expost facto 

research) meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi 

perlakuan (dirancang dan dilakukan) oleh peneliti. Penelitian hubungan sebab 

akibat dilakukan terhadap program, kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung 

atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis, 
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bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi oleh variabel tertentu 

atau mengakibatkan variabel tertentu.
99

 

Dalam penelitian ekspos fakto tidak ada kelompok kontrol atau kegiatan 

pre tes. Hubungan sebab dan  akibat antara subjek satu dengan subjek yang lain 

diteliti tidak dimanipulasi, karena penelitian ekspos fakto hanya mengungkap 

gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. Fakta dalam penelitian ini diungkap apa 

adanya dari data yang terkumpul. Dengan demikian penelitian ini 

mengungkapkan hubungan dari variabel-variabel yang ada.
100

 

Peneliti menyampaikan rancangan penelitian dan membuat kesepakatan 

dengan pihak sekolah mengenai tahapan-tahapan penelitian. Siswa yang mejadi 

sampel penelitian diberi lembar angket untuk kemudian di isi oleh siswa tersebut. 

Angket tersebut berisikan pernyataan  untuk mengukur minat membaca al-qur’an 

dan motivasi belajar. Selanjutnya dilakukan pengukuran hasil belajar PAI melalui 

nilai rapor mata pelajaran PAI. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga 

variabel, yaitu: 

1. Variabel independen (bebas), yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini, variabel independennya (X) yaitu: 
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a. Minat membaca a-qur’an (X1) 

b. Motivasi belajar (X2) 

2. Variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.
101

 Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah prestasi belajar PAI (Y). 

Dengan demikian, rancangan penelitian ini adalah: 

X1 

              

Y 

 

X2 

 

Keterangan: 

X1 : Minat membaca al-qur’an 

X2 : Motivasi belajar 

Y   : Prestasi belajar 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
102

 Populasi 

adalah seluruh data yang jadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan 
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waktu yang kita tentukan.
103

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII di SMPN 4 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 yang 

berjumlah 240 orang. 

Tabel 3.1 
Populasi Penelitian 

 

Kelas Jumlah Siswa 

VII A 30 

VII B 30 

VII C 30 

VII D 30 

VII E 30 

VII F 30 

VII G 30 

VII H 30 

Jumlah 240 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi.
104

 Dan dalam pengambilan sampel penelitian, 

peneliti berpijak dari pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu: untuk sekedar 

ancer-ancer maka subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya bila 
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jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% 

sampai 25% atau lebih.
105

 

Adapun karena dalam penelitian ini subyeknya banyak, yaitu ada 8 

kelas yang mempunyai jumlah siswa kurang lebih 240 siswa, maka sampelnya 

diambil 50% dari populasi yakni berjumlah 120 siswa. Yang mana semua 

anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi sampel. Maka sampling yang digunakan adalah cluster 

sampling. Dalam suatu penelitian perlu digunakan suatu teknik pengambilan 

sampel yang baik, sehingga data yang akan diperoleh merupakan representasi 

data dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan 

menggunakan teknik cluster sampling yaitu populasi terdiri dari 8 kelompok 

besar, dalam menentukan sampel penelitian dengan menggunakan cara di 

undi, yaitu menulis nama masing-masing kelompok besar dalam selembar 

kertas kecil satu kertas satu kelas yang berjumlah 30 siswa, kemudian dikocok 

dan hasil yang keluar yang dijadikan peneliti sebagai sampel dalam penelitian 

ini. Sampel yang keluar adalah kelas VII A, B, D, dan F yang dijadikan 

responden dalam penelitian. 
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Tabel 3.2 
Sampel Penelitian 

 

Kertas Undian Siswa yang Dijadikan Sampel 
Kertas 

Terambil 

Jumlah 

Responden 

No. 1 

Kelas VII F 
No. Absen 1-30 No. 1 30 

No. 2 

Kelas VII C 
No. Absen 1-30   

No. 3 

Kelas VII E 
No. Absen 1-30   

No. 4 

Kelas VII A 
No. Absen 1-30 No. 4 30 

No. 5 

Kelas VII H 
No. Absen 1-30   

No. 6 

Kelas VII B 
No. Absen 1-30 No. 6 30 

No. 7 
Kelas VII D 

No. Absen 1-30 No. 7 30 

No. 8 

Kelas VII G 
No. Absen 1-30   

Jumlah sampel 120 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Karena pada prinsipnya meneliti membutuhkan data untuk melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam pengumpulan 

data biasannya dinamakan instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen 

pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian.
106
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Tabel 3.3 
Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul Penelitian 
Variabel  

Penelitian 
Indikator No. Item 

 

 

 

 

 

PENGARUH 

MINAT 

MEMBACA AL-

QUR’AN DAN 

MOTIVASI 

BELAJAR 

SISWA 

TERHADAP 

PRESTASI 

BELAJAR PAI 

KELAS VII 

SMPN 4 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2017/2018 

 
 

(Variabel X-1) 

Minat 

membaca al-

Qur’an 

1. Kebutuhan terhadap bacaan. 
2. Tindakan untuk mencari bacaan. 

3. Rasa senang terhadap bacaan. 

4. Keinginan selalu untuk 

membaca. 

5. Tindak lanjut (menindaklanjuti 

dari apa yang dibaca). 

1, 6, 11 
2, 7, 12 

3, 8, 13 

4, 9, 14 

 

5, 10, 15 

 

 

 

 

 

 

(Variabel  X-2) 

Motivasi 

belajar 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang 

rutin/mekanis 

6. Dapat mempertahankan 
pendapatnya  

7. Tidak mudah melepaskan hal-hal 

yang diyakini itu. 

8. Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 

1, 9, 17 

2, 10, 18 

3, 11, 19 

 

4, 12, 20 

5, 13, 21 

 

6, 14, 22 
 

7, 15, 23 

 

8, 16, 24 

 

(Variabel Y) 

Prestasi belajar 

PAI 

Dokumentasi 

Nilai Rapor PAI Kelas VII SMPN 4 

Ponorogo Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

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

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
107

 Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Angket (Questionnaire) 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna.
108

 Jadi, angket merupakan sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket ini peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data tentang minat membaca al-Qur’an siswa 

dan motivasi belajar siswa. Untuk angket uji validitas dan reliabilitas bisa 

dilihat pada lampiran 1 dan untuk angket penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti mengacu pada skala likert. Skala likert dugunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 
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pertanyaan.
109

 Selanjutnya pernyataan angket ini akan disebarkan kepada 

responden, yakni kelas VII A, B, D dan F yang mana masing-masing 

sebanyak 30 siswa dengan jumlah total 120 siswa. 

Tabel 3.4 

Skor Pernyataan Angket 
 

 

Skor 

Pernyataan Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
110

 Dokumen resmi banyak 

terkumpul di tiap kantor atau lembaga diantaranya ada yang mudah diperoleh 

dan terbuka bagi umum dan ada pula yang bersifat intern. Bahkan ada yang 

sangat dirahasiakan demi keamanan dan kepentingan lembaga atau negara. 

Metode penelitian ini juga peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang, 

sejarah berdirinya SMPN 4 Ponorogo, keadaan peserta didik dan kurikulum 

yang digunakan, nilai rapor PAI semester gasal tahun ajaran 2017/2018, data 

guru dan struktur organisasi serta data-data yang berkenaan dengan penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh respon atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
111

 Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

bantuan program komputer yaitu program Statistical Product And Services 

Solution (SPSS 16.0 for Windows). 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan  

reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan  

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.112 

Jadi validitas instrumen mengarah pada ketepatan instrumen dalam fungsi 

sebagai alat ukur. 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan 

korelasi product moment dengan rumus:113 

rxy 
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Keterangan :  

rxy = Angka indeks korelasi product moment 

∑ x = Jumlah seluruh nilai x 

∑ y = Jumlah seluruh nilai y 

∑ xy = Jumlah hasil perkalian antara x dan y 

N = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel . 

Apabila nilai rxy > rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
114

 Untuk 

rtabel dikonsultasikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Untuk keperluan uji validitas instrumen penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan 39 

instrumen, 15 butir soal untuk variabel minat membaca al-Qur’an, dan 24 

butir soal untuk variabel motivasi belajar. Dari hasil perhitungan validitas 

minat membaca al-qur’an, terdapat 14 butir soal yang dinyatakan valid 

yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. Adapun 

untuk melihat skor jawaban angket uji validitas minat membaca al-qur’an 

dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Sedangkan untuk variabel motivasi belajar, dari 24 soal terdapat 

19 butir soal yang valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, dan 24. Adapun untuk melihat skor jawaban 

angket untuk uji validitas motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 4. 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan “r” kritis 0,361 yang 

diperoleh dari tabel nilai koefisien korelasi “r” product moment pada db 

(derajat bebas) 30. Maka hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel. 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Minat Membaca Al-Qur’an 

 

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

1 0,457 0,361 Valid 

2 0,378 0,361 Valid 

3 0,718 0,361 Valid 

4 0,486 0,361 Valid 

5 0,518 0,361 Valid 

6 0,683 0,361 Valid 

7 0,708 0,361 Valid 

8 0,531 0,361 Valid 

9 0,700 0,361 Valid 

10 0,577 0,361 Valid 

11 0,372 0,361 Valid 

12 0,362 0,361 Valid 

13 0,576 0,361 Valid 

14 0,282 0,361 Tidak Valid 

15 0,618 0,361 Valid 

 

Tabel. 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Motivasi Belajar 

 

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

1 0,684 0,361 Valid 

2 0,675 0,361 Valid 

3 0,485 0,361 Valid 



59 

 

 

 

Lanjutan tabel… 

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

4 0,586 0,361 Valid 

5 0,553 0,361 Valid 

6 0,409 0,361 Valid 

7 0,655 0,361 Valid 

8 0,311 0,361 Tidak Valid 

9 0,540 0,361 Valid 

10 0,754 0,361 Valid 

11 0,539 0,361 Valid 

12 0,180 0,361 Tidak Valid 

13 0,598 0,361 Valid 

14 0,458 0,361 Valid 

15 0,630 0,361 Valid 

16 0,592 0,361 Valid 

17 0,460 0,361 Valid 

18 0,031 0,361 Tidak Valid 

19 0,754 0,361 Valid 

20 0,326 0,361 Tidak Valid 

21 0,599 0,361 Valid 

22 0,047 0,361 Tidak Valid 

23 0,643 0,361 Valid 

24 0,592 0,361 Valid 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Sehingga item soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 14 butir soal untuk variabel minat 

membaca al-qur’an, dan 19 butir soal untuk variabel motivasi belajar. Soal-

soal yang valid tersebut lalu digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini, instrumen pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.7 

Kisi-kisi Angket Minat Membaca Al-Qur’an 

 

No. Indikator No. Angket 

1 Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari 

secara terus menerus. 

1, 6, 11 

2 Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 2, 7, 12 

3 Memperoleh suatu kebanggan dan kepuasan pada suatu 

yang diminati. 

3, 8, 13 

4 Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari 

pada yang lainnya. 

4, 9, 

5 Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan 

kegiatan 

5, 10, 15 

 

Tabel 3.8 

Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

 

No. Indikator No. Angket 

1 Tekun menghadapi tugas 1, 9, 17 

2 Ulet menghadapi kesulitan 2, 10, 

3 Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 3, 11, 19 

4 Lebih senang bekerja mandiri 4 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin/mekanis 5, 13, 21 

6 Dapat mempertahankan pendapatnya 6, 14 

7 Tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini itu. 7, 15, 23 

8 Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 16, 24 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.115 
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Adapun rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas instrumen ini adalah 

rumus Alpha Cronbach seperti dibawah ini.
 116
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Keterangan :  

r11 = Nilai reliabilitas 

N = Jumlah item 

1 = Bilangan konstan 

si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

Jika nilai r11 > rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel. Adapun untuk menghitung reliabilitas peneliti menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. Hasil perhitungan uji reliabilitas 

sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

 

Variabel rtotal tes rtabel Keterangan 

Minat Membaca Al-Qur’an 0,824 0,361 Reliabel 

Motivasi Belajar 0,900 0,361 Reliabel 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki rtotal tes > rtabel. Dengan demikian variabel minat membaca 

al-qur’an dan motivasi belajar dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui 
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perhitungan uji reliabilitas variabel minat membaca al-qur’an dapat dilihat 

pada lampiran 5 dan variabel motivasi belajar pada lampiran 6. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi dasar 

yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan asumsi klasik.
117

 

Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji 

normalitas residual, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hasil uji asumsi klasik peneliti 

menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows. 

a. Uji Normalitas  

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 

100% normal (tidak normal sempurna) maka diperlukan uji normalitas 

residual. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal atau 

tidak. Jadi, dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing 

variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari 

model regresi.
118
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Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila signifikansi 

residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara normal.
119

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan 

jika akan melakukan analis korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atau tidak.
120

 Untuk pengujian uji linieritas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada SPSS 

digunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada 

Deviation From Liniearity lebih dari 0,05.
121

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di 

                                                             
119

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik 

(Yogyakarta: MediaKom, 2016), 109. 
120

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 44. 
121

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 

115. 



64 

 

 

 

antara variabel bebas.
122

 Uji multikolinearitas pengujiannya menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka 

model regresi bebas dari multikolinearitas.
123

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
124

 Uji heteroskedastisitas ini pengujiannya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu melakukan korelasi absolut 

residual dengan masing-masing variabel independen dengan absolut 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
125

 

3. Uji Hipotesis  

Untuk menjawab rumusan masalah nomer 1 dan 2, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik analisis berupa analisis regresi linier 

sederhana sedangkan untuk menjawab rumusan masalah nomer 3 yaitu ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-qur’an dan 
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motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI, peneliti menggunakan 

teknik analisis berupa analisis regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut:
126

 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan rumus analisis 

regresi linier sederhana berganda. Hubungan antara satu variabel terikat 

dengan satu variabel bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan 

dalam: 

 xy 10   (model untuk populasi) 

xbby 10
ˆ   ( model untuk sampel ) 

1) Nilai ,  dapat dicari dengan rumus : 

b1 

 

   2
xnyx

yxnyx

i

ii




  

xbyb 10   

2) Uji signifikasi Model dalam Analisis Regresi Linier Sederhana 

Uji overall pada regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui apakah Variabel bebas yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat. Berikut adalah uji 

overall pada analisis regresi linier sederhana : 
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Hipotesis : 

iH :0  = 0 

iH :1  ≠ 0 

Tabel 3.10 

Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova 

 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 
Mean 

Square (MS) 

Regresi 1 SSR
 

n

y
yxbyb

2

110


  MSR 

df

SSR
  

Error n-2 SSE  yxbyby 110

2

1   MSE 
df

SSE
  

Total n-1 
SST = SSR + SSE, atau 

SST = 
 

n

y
y

2
2

1


  

 

Daerah Penolakan : 
MSE

MSR

hitungF   

Tolak Ho bila Fhitung > Fα (1: n-2) 

3) Menghitung Koefisien Determinasi 

Dengan rumus : 
SST

SSR
R 2  

Dimana : R
2 

= Koefisien determinasi / proporsi keragaman/variabilitas 

total di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen). 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

22110
ˆ xbxbby   

     
    2112

2

11

2

1

21121112

2

1

1
xxxx

xxyxyxx
b

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

n
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Keterangan :  

y 

ŷ 

x 

b0 

b1 

b2 

x 

 y  

N 

: Variabel dependen 

: Hasil prediksi nilai y 

: Variabel indenpenden 

: Intercept populasi ( nilai y jika x = 0) 

: Slope (angka/ arahan koefisien regresi) X1 

: Slope (angka/arahan koefisien regresi) X2 

: Mean dari penjumlahan variabel x 

: Mean dari penjumlahan variabel y 

: Jumlah Observasi  

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier berganda 

dapat dilakukan dengan menggunakan tabel Anova (Analisis or Varians). 

Hipotesis :  

Ho : 𝛃i = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-

qur’an dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI di 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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Ha : 𝛃i ≠ 0 Ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-qur’an 

dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI di kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 3.11 

Statistik Uji Regresi Linier Berganda: Tabel Anova 
 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P  
 

n

y
yxbyxbyb

2

22110SSR


  df

SSR
MSR   

Error n-P-1 
 yxyx 2110

2 bybySST   

 
df

SSE
MSE   

Total n-1 

SST = SSR + SSE, atau 

SST = 
 

n

y
y

2
2 
  

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian di statistik ujikan 

dengan rumus : 

MSE

MSR

hitungF   

Ftabel = Fα (P ; n-P-1) 

Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel 

Adapun untuk menghitung tingkat pengaruh/ koefisien 

determinasinya yaitu dapat dihitung dengan rumus : 

SST

SSR
R 2  
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Dimana : R
2  

   koefisien / proposi keragaman / variabel total di sekitar nilai 

tenggah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMPN 4 Ponorogo  

SMP Negeri 4 Ponorogo berdiri tahun 1979 merupakan integrasi 

dan alih fungsi dari ST (Sekolah Teknik) Negeri 2 Ponorogo. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Senu bahwa pada waktu itu, bulan April tahun 

1979 ada peringatan hari ulang tahun sekolah yang pertama kalinya bersama 

pak Kusni, salah satu  guru tertua di SMP Negeri 4 Ponorogo. Jika dilihat dari 

tahun berdirinya, maka sekarang diperkirakan usia sekolah sudah mencapai 37 

tahun.  Dengan seiring program pemerintah waktu itu bahwa lulusan sekolah 

menengah pertama dianggap belum siap kerja, maka sekolah kejuruan tingkat 

SLTP dialih fungsikan dan diintegrasikan menjadi sekolah menengah umum. 

Demikian juga ST Negeri 2 Ponorogo yang merupakan sekolah lanjutan 

pertama kejuruan dengan keahlian teknik bangunan dialihfungsikan menjadi 

sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo. 

SMP Negeri 4 Ponorogo ini sejarah awalnya merupakan peralihan 

dari Sekolah Kerajinan Negeri (SKN) terus menjadi ST 2, akhirnya menjadi 

SMP 4 Ponorogo. SKN merupakan singkatan dari Sekolah Kerajinan Negeri 

berbasis sekolah kejuruan yang hanya berlangsung selama 2 tahun. Terus 
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lama-kelamaan berubah menjadi ST 2. Setelah adanya renovasi, maka gedung 

itu sekarang telah berubah fungsi menjadi masjid SMP 4 Ponorogo dengan 

nama masjid Nurul Islam, di mana sebelum menjadi gedung ST 2 juga pernah 

menjadi SKN. 

Munculnya SKN dan ST 2 itu punya latar belakang yang saling 

berhubungan. Di masa-masa itu kebanyakan orang lebih suka bersekolah di 

sekolah umum dari pada sekolah kejuruan. SKN pada waktu itu menjadi 

tempat penampungan siswa yang tidak lulus ujian masuk dari sekolah umum. 

Orang-orang yang masuk ke STN, ketika sudah lulus mayoritas lebih senang 

kerja. Maka pemerintah berinisiatif mendirikan Sekolah Kejuruan sejenis ST 

tadi dengan jangka waktu pendek hanya 2 tahun, maka dinamailah ST 2 atau 

sekolah teknik 2. ST 2 merupakan sekolah yang sejajar dengan SMEP. SMEP 

adalah Sekolah Menengah Ekonomi Pertama yang sekarang berubah menjadi 

SMP Negeri 3 Ponorogo, lalu ST 2 sekarang menjadi SMP Negeri 4 

Ponorogo. 

Gedung SMP Negeri 4 Ponorogo yang mendirikan pertama kali 

adalah Belanda. Lalu lama-kelamaan diakui menjadi milik pemerintah. Letak 

gedung SMP Negeri 4 Ponorogo kala itu juga bergandengan dengan gedung 

SMEA YP, yang terletak di sebelah barat SMP Negeri 4 Ponorogo, yakni 

SMP dan SMEA menjadi salah satu bangunan kuno yang ada di Kepatihan. 
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Berkaitan dengan ini, banyak kendala yang dihadapi antara lain  

masalah guru yang mayoritas berlatar belakang teknik akhirnya 

didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Timur untuk mengajar di Sekolah 

Menengah Atas, dengan adanya penambahan pendidikan khusus mengingat 

semua guru ST adalah lulusan STM sehingga, untuk menjadi guru yang 

setingkat dengan STM harus menempuh pendidikan lagi. Bagi mereka yang 

mempunyai permintaan untuk memilih lokasi yang baru disilahkan memilih 

lokasi baru. Namun, bagi mereka yang tidak mempunyai pilihan 

didistribusikan sesuai dengan kepentingan pemerintah khususnya, berkenaan 

dengan di mana Daerah yang dirasa kurang guru maka akan ditempatkan di 

Daerah yang kurang guru teknik tersebut. Untuk guru yang berlatar belakang 

PGSLP dengan pendidikan non teknik tentunya tidak menjadi masalah dan 

langsung ditempatkan menjadi guru SMP Negeri 4 Ponorogo tersebut. 

Sampai sekarang SMP Negeri 4 Ponorogo terus mengalami 

perkembangan seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, sehingga sudah disiapkan menjadi Sekolah Berstandar Nasional 

(SSN). Untuk kepentingan tersebut SMP Negeri 4 Ponorogo terus 

mengembangkan diri dengan melengkapi sarana prasarana yang memadai 

untuk menjadi sekolah kategori SSN. Pengembangan ini dimulai dengan 

perluasan lahan dengan membeli tanah milik warga sekitar dan 

pengembangan bangunan fisik dengan membangun Masjid. Perkembangan 
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yang cukup pesat ini ternyata mampu meningkatkan animo masyarakat untuk 

menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 4 Ponorogo yang dari tahun ke 

tahun senantiasa meningkat. 

Tahun 1981 SMP Negeri 4 Ponorogo masih dikepalai oleh Pak 

Moesirin. Pak Moesirin berhentinya dari kepala sekolah karena meninggal 

dunia. Kemudian digantikan oleh Pak Agus Soekarlan yang berasal dari 

Madiun. Mengingat yang pertama kali dan paling lama menjadi kepala 

sekolah adalah pak Moesirin, maka dipastikan pembuka SKN, ST 2, dan SMP 

Negeri 04 Ponorogo adalah pak Moesirin. 

Untuk keperluan manajerial SMP Negeri 4 Ponorogo terus 

mengembangkan diri mulai dari kepala sekolah yang sudah berganti yang ke 

11 kalinya, sekarang dipimpin oleh bapak Suwito demikian juga peningkatan 

kualitas guru terus ditingkatkan dan semua guru sekarang sudah menempuh S-

1, bahkan yang menempuh pendidikan S-2 sudah mulai ada. Kalau ditelusuri 

dari silsilahnya, SMP Negeri 4 Ponorogo telah mengalami pergantian kepala 

sekolah sebanyak 11 kali, baik yang masih hidup maupun yang sudah 

meninggal dunia. Berdasarkan penelitian di SMP Negeri 4 Ponorogo,  

diperoleh data tentang nama-nama kepala sekolah dari awal berdirinya sampai 

sekarang ini. Nama-nama itu adalah  

a. Bapak Moesirin, kepala sekolah mulai tahun 1979 s/d 1981 

b. Bapak Agoes Soekarlan, kepala sekolah mulai tahun 1981 s/d 1986 
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c. Bapak Sabekti, kepala sekolah mulai tahun 1986 s/d 1995 

d. Bapak Subagijo, kepala sekolah mulai tahun 1995 s/d 1997 

e. Bapak Hartijono Sumarwan,  kepala sekolah mulai tahun 1997 s/d 1999 

f. Bapak Mardjuki, kepala sekolah mulai tahun 1999 s/d 2003 

g. Bapak Sukir, kepala sekolah mulai tahun 2003 s/d 2008 

h. Bapak Hartono, kepala sekolah mulai tahun 2008 s/d 2013 

i. Bapak Paseh, kepala sekolah mulai tahun 2013 s/d 2015 

j. Bapak  Dwidjo Prayetno, kepala sekolah sementara di tahun 2015 

k. Bapak Suwito, kepala sekolah mulai tahun 2015 s/d sekarang. 

2. Letak Geografis 

SMP Negeri 4 Ponorogo adalah salah satu lembaga pendidikan 

formal di Ponorogo yang berlokasi di jantung kota Ponorogo tepatnya Jalan 

Jendral Sudirman No. 92 Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Atau alun-alun 

Ponorogo ke timur kurang lebih 1,5 KM. Kondisi lingkungan sekolah sebelah 

utara berbatasan dengan Jl. Jend. Sudirman Ponorogo, sebelah selatan 

berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan 

pertokoan, sebelah barat berbatasan dengan pertokoan. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMPN 4 Ponorogo  

a. Visi 

1) Berprestasi dalam memperoleh NUN dengan jujur, kerja keras, dan 

bertanggungjawab. 
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2) Berprestasi dalam bidang MIPA dengan jujur, kerja keras, dan 

bertanggungjawab. 

3) Berprestasi dalam bidang SENI BUDAYA dengan kreatif dan inovatif. 

4) Berprestasi dalam bidang OLAHRAGA melalui kerja keras dan 

bertanggungjawab.  

5) Terbentuknya jiwa berkarakter dan mampu mengamalkannya. 

6) Terwujudnya wajah yang asri, bersih, indah, dan rindang. 

7) Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, teguh dan berakhlak 

mulia. 

b. Misi 

1) Mengembangkan kurikulum yang responsive dan berproduksi dengan 

inovatif. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan disiplin, kreatif, inovatif, 

dan bertanggungjawab. 

3) Meningkatkan GSA (Gain Score Achievement) ujian nasional dengan 

jujur, kerja keras, dan bertanggungjawab. 

4) Meningkatkan prestasi non akademik dengan disiplin dan 

bertanggungjawab. 

5) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

dengan disiplin, jujur, dan bertanggungjawab. 
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6) Mengembangkan perilaku bermartabat dan berbudaya dengan sopan dan 

bertanggungjawab, kritis, inovatif, dan konstruktif dalam menyiapkan 

perkembangan pendidikan dengan bertanggungjawab. 

c. Tujuan  

1) Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang responsif dan proaktif serta mampu memberikan 

pelayanan maksimal dengan bertanggungjawab kepada siswa sesuai 

Standar Nasional Pendidikan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran menggunakan pendekatan  non 

konvesional di antaranya CTL dengan kreatif, dan inovatif. 

3) Meningkatkan prestasi akdemik dengan nilai di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan serta memperoleh 

selisih NUN (GSA) = 0,25 (dari 8,25 menjadi 8,50) dengan jujur dan 

bertanggungjawab. 

4) Meraih kejuaraan bidang OLAHRAGA dan SENI BUDAYA tingkat 

kabupaten dengan kerja keras dan bertanggungjawab. 

5) Meraih kejuaraan olimpiade MIPA di tingkat karesidenan dengan kerja 

keras dan bertanggungjawab. 

6) Mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dengan disiplin dan kerja keras. 
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7) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

dengan jujur. 

8) Mengoptimalkan perbaikan dan pengayaan dengan disiplin. 

9) Membekali siswa agar mampu mengakses berbagai informasi yang 

positif melalui internet dengan kreatif, dan inovatif. 

10) Membiasakan berperilaku sopan, ramah, dan peduli terhadap sesama 

baik di sekolah maupau di luar sekolah. 

11) Membiasakan siswa melaksanakan kegiatan gemar membaca iptek, 

keagamaan, dan fiksi dengan disiplin. 

12) Mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling dengan sopan. 

13) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi 

tenaga pendidik dan kependidikan dengan kreatif, dan inovatif. 

14) Membekali siswa agar mengimplementasikan ajaran agama melalui 

sholat berjamaah dan tulis Al-Qur’an, tartil Al-Qur’an, dan kuliah tujuh 

menit (kultum) dengan disiplin. 

4. Keadaan Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana, dan Tata Tertib SMPN 4 

Ponorogo.  

a. Keadaan Guru SMPN 4 Ponorogo. 

SMP Negeri 4 Ponorogo berdasarkan kualifikasi tugas manager 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jumlah guru di SMP Negeri 4 

Ponorogo adalah 28 guru laki-laki dan 34 guru perempuan dengan tugas 
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mengajar di bidangnya masing-masing. Jadi jumlah semuanya ada 62 guru. 

Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari dokumentasi 

sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 

2017-2018.  

b. Keadaan Kependidikan  

SMP Negeri 4 Ponorogo berdasarkan kualifikasi tugas manager 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jumlah tenaga kependidikan 

di SMP Negeri 4 Ponorogo adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi 

jumlah semuanya ada 3 tenaga kependidikan. Seluruh data-data yang 

disebutkan, peneliti peroleh dari dokumentasi sekolah SMP Negeri 04 

Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-2018. 

c. Keadaan Siswa-siswi SMPN 4 Ponorogo 

SMP Negeri 4 Ponorogo secara keseluruhan 756 siswa. Yang 

terdiri dari kelas VII berjumlah 255, kelas VIII 251, dan kelas IX 251 

siswa. Dan jumlah tersebut ada yang berasal dari kota ponorogo dan luar 

Ponorogo. Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari 

dokumentasi sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun 

pelajaran 2017-2018. 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana SMPN 4 Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan 



79 

 

 

 

adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang ada di 

SMP Negeri 4 Ponorogo meliputi: ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1. 

Ruang tata usaha dan administrasi 1, ruang tamu 2, ruang kelas 22, ruang 

kepustakaan 1, ruang osis 1, ruang UKS 1, ruang laboratorium 3, masjid 1, 

lapangan upacara 1, lapangan olahraga 1, WC guru dan siswa 8, ruang 

ganti 2, parkir sepeda motor 1, kantin 3, koperasi 1, ruang BK 1, ruang 

musik 1, satpam 1. Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari 

dokumentasi sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun 

pelajaran 2017-2018. 

e. Tata Tertib SMPN 4 Ponorogo 

Pembentukan karakter  yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 4 

Ponorogo dengan cara membuat suatu kesepakatan dan telah dibakukan 

bersama yang tertuang pada peraturan atau tata tertib yang meliputi: masuk 

terlambat skor 3, keluar kelas tanpa izin skor 3, piket kelas tidak dikerjakan 

skor 3, makan di dalam kelas skor 5, membeli makanan waktu pelajaran 

skor 5, berpakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan sekolah skor 10, 

membuang sampah tidak pada tempatnya skor 5, bermain di tempat parkir 

dan mengganggu sepeda teman skor 10, berhias yang berlebihan skor 5, 

memakai aksesoris bagi siswa putra skor 10, tidak masuk tanpa keterangan 
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lebih dari satu kali skor 5, tidak mengindahkan panggilan skor 15, rambut 

gondrong/disemir berwarna/tidak rapi skor 15, mengganggu/mengacu kelas 

skor 10, menyontek skor 5, mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja, 

kursi dan lain-lain skor 10, bersikap, berbicara, dan berbuat tidak sopan 

skor 15, membuat izin palsu skor 15, membolos/meninggalkan sekolah 

tanpa izin skor 15, membawa buku/gambar, majalah/VCD/CD porno skor 

25, membela teman yang salah skor 10, tidak mengikuti upacara tanpa 

alasan yang kuat skor 10, membawa/menggunakan HP skor 10, membawa 

dan merokok di lingkungan sekolah skor 25, memalsukan tanda tangan 

kepala sekolah, wali kelas, guru, karyawan dan lain-lain skor 50, 

berkelahi/main hakim sendiri/mengancam skor 50, berkelahi/main hakim 

sendiri/mengancam siswa luar sekolah skor 50, merusak sarana prasarana 

sekolah skor 50,  mencuri/memeras skor 50, membawa senjata tajam skor 

50, berjudi/bermain kartu dan sejenisnya di lingkungan sekolah skor 50, 

bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan kepada Bapak/Ibu Guru dan 

karyawan, siswa dan lain-lain skor 50, membawa, menyebarkan 

selembaran yang menimbulkan keresahan skor 75, membawa, 

memakai/menyimpan/mengedarkan minum-minuman keras, narkoba, atau 

obat terlarang skor 100, merubah/memalsukan raport/STTB/NEM skor 

100, siswi putri hamil, siswa putra menghamili skor 100, menganiaya 

orang lain sampai berakibat fatal skor 100, berurusan dengan yang 
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berwajib karena melakukan kejahatan/kriminal skor 100, skor maksimal 

dapat dikeluarkan dalam satu tahun skor 100. Data ini adalah data dari 

SMP Negeri 4 Ponorogo Jawa Timur pada Tahun Pelajaran 2017/2018. 

5. Sasaran 

a. Jangka Panjang 

1) Meraih kejuaraan dalam lomba MIPA tingkat Nasional 

2) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba di bidang seni dan olah 

raga di tingkat Nasional 

3) Meraih kejuaraan pada setiap lomba di bidang kreatifitas siswa 

4) Meraih kejuaraan lomba perpustakaan tingkat Nasional 

b. Jangka Menengah 

1) Peserta didik meraih kejuaraan dalam lomba lingkungan sekolah sehat 

2) Terpenuhinya sarana kegiatan belajar mengajar dengan perangkat ICT 

untuk guru dan siswa 

3) Tersedianya sarana kegiatan olah raga yang memadai 

4) Tersedianya tempat Upacara yang cukup 

5) Tersedianya tempat ibadah yang cukup menampung peserta didik 

c. Jangka Pendek 

1) Peserta didik lulus 100% dengan nilai terbaik 

2) Jumlah peserta didik yang diterima di SMA unggulan meningkat 

3) Peserta didik bebas dari pelanggaran norma-norma agama 
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4) Peserta didik menunjukkan perilaku yang sopan dan bertutur kata yang 

santun kepada para pendidik, orang tua dan sesama teman 

5) Peserta didik dari keluarga kurang mampu terbantu kesulitan 

6) Meraih juara lomba reog mini tingkat Kabupaten 

7) Meraih juara karawitan tingkat kabupaten 

6. Jadwal Kuliah Tujuh Menit SMPN 4 Ponorogo 

Dalam menjalankan kegiatan  kuliah tujuh menit di SMPN 4 

Ponorogo untuk yang menjadi dai ada beberapa guru-guru tertentu yang 

menyampaikannya. Hari Selasa oleh guru BK Bu Purwanti Ningsih, hari Rabu 

oleh guru kesenian Bu Minari, hari Kamis oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak 

Suwito,  dan hari Jum’at, Sabtu oleh guru Pendidikan Agama Islam Bapak 

Slamet dan Bapak Syamsuddin. Seluruh data-data yang disebutkan di atas, 

peneliti peroleh dari dokumentasi sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo Jawa 

Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-2018. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Minat Membaca Al-Qur’an  Siswa Kelas VII SMPN 4 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor minat membaca al-Qur’an  siswa kelas 

VII SMPN 4 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan 
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sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket 

yaitu dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan 

pernyataan positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo dengan jumlah 120 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat minat membaca al-

Qur’an siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori 

minat membaca al-Qur’an siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil 

skor minat membaca al-Qur’an siswa kelas VII dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Minat Membaca Al-Qur’an 

 

No. Skor angket Frekuensi  No. Skor angket Frekuensi 

1 29 1  14 44 10 

2 31 1  15 45 8 

3 32 1  16 46 12 

4 33 1  17 47 6 

5 34 1  18 48 7 

6 36 3  19 49 8 

7 37 4  20 50 8 

8 38 6  21 51 8 

9 39 3  22 52 4 

10 40 6  23 53 3 

11 41 4  24 55 2 

12 42 8  Jumlah 120 

13 43 5 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

minat membaca al-Qur’an terendah bernilai 29 dengan frekuensi 1 orang dan 
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tertinggi bernilai 55 dengan frekuensi 2 orang. Secara terperinci skor hasil 

angket minat membaca al-Qur’an dapat dilihat pada lampiran 7. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu minat membaca al-Qur’an tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Minat Membaca Al-Qur’an Tinggi : X > Mean + SD 

b. Minat Membaca Al-Qur’an Sedang : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Minat Membaca Al-Qur’an Rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Minat Membaca Al-Qur’an 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Minat_Membaca 120 29 55 44.68 5.340 

Valid N (Listwise) 120     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 44,68 pada nilai 

standart deviasi sebesar 5,340 nilai terendah 29 dan nilai tertinggi 55. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Minat Membaca Al-Qur’an Tinggi : X > 50,02 

b. Minat Membaca Al-Qur’an Sedang : 39,34 ≤ X ≤ 50,02 

c. Minat Membaca Al-Qur’an Rendah : X < 39,34 
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Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 50,02 dikategorikan minat 

membaca al-Qur’an siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo tinggi, skor antara 

39,34 - 50,02 dikategorikan minat membaca al-Qur’an siswa kelas VII SMPN 

4 Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 39,34 dikategorikan minat membaca 

al-Qur’an siswa kelas VII SMPN 4  Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Minat Membaca Al-Qur’an 

 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 50,02 17 14,17% Tinggi 

2 39,34 - 50,02 82 68,33% Sedang 

3 < 39,34 21 17,5% Rendah 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

minat membaca al-Qur’an dengan kategori tinggi sebanyak 17 siswa dengan 

persentase 14,17%, kategori sedang sebanyak 82 siswa dengan persentase 

68,33%, dan kategori rendah sebanyak 21 siswa dengan persentase 17,5%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan minat membaca al-Qur’an 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 120 

responden. 

2. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 

4 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 
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mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan 

positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo dengan jumlah 120 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat motivasi belajar siswa 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori motivasi belajar siswa 

baik, cukup dan kurang. Selanjutnya hasil skor motivasi belajar siswa kelas 

VII dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Belajar 

 

No. Skor Angket Frekuensi  No. Skor Angket Frekuensi 

1 37 1  19 61 10 

2 39 2  20 62 3 

3 42 1  21 63 6 

4 45 1  22 64 4 

5 46 1  23 65 2 

6 47 3  24 66 8 

7 48 6  25 67 3 

8 49 1  26 68 6 

9 50 4  27 69 1 

10 52 3  28 70 3 

11 53 5  29 71 1 

12 54 5  30 72 6 

13 55 3  31 73 1 

14 56 4  32 74 1 

15 57 5  33 75 2 

16 58 3  34 76 1 

17 59 9  Jumlah 120 

18 60 5 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

motivasi belajar terendah bernilai 37 dengan frekuensi 1 orang dan tertinggi 

bernilai 76 dengan frekuensi 1 orang. Secara terperinci skor hasil angket 

motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 8. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu motivasi belajar baik, cukup, dan kurang. Untuk menentukan 

tingkatan baik, cukup, ataupun kurang maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Motivasi Belajar Baik : X > Mean + SD 

b. Motivasi Belajar Cukup : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Motivasi Belajar Kurang : X < Mean – SD 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Belajar 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivasi_Belajar 120 37 76 59.57 8.348 

Valid N (Listwise) 120     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 59,57 pada nilai 

standart deviasi sebesar 8,348 nilai terendah 37 dan nilai tertinggi 76. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Motivasi Belajar Baik : X > 67,918 

b. Motivasi Belajar Cukup : 51,222 ≤ X ≤ 67,918 
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c. Motivasi Belajar Rendah : X < 51,222 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67,918 dikategorikan 

motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo baik, skor antara 51,222 - 

67,918 dikategorikan motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

cukup, dan skor kurang dari 51,222 dikategorikan motivasi belajar siswa kelas 

VII SMPN 4 Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Motivasi Belajar 

 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 67,918 22 18,33% Baik 

2 51,222 - 67,918 88 73,33% Cukup 

3 < 51,222 20 16,66% Kurang 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

motivasi belajar dengan kategori baik sebanyak 22 siswa dengan persentase 

18,33%, kategori cukup sebanyak 88 siswa dengan persentase 73,33%, dan 

kategori kurang sebanyak 20 siswa dengan persentase 16,66%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan motivasi belajar siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo dalam kategori cukup dengan 120 responden. 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo diperoleh dari dokumentasi nilai PAI siswa kelas VII 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 milik guru PAI. 
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Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo dengan berjumlah 120 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori prestasi 

belajar PAI siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor prestasi 

belajar PAI siswa kelas VII dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar PAI 

 

No. Nilai Frekuensi  No. Nilai Frekuensi 

1 75 1  11 85 10 

2 76 2  12 86 14 

3 77 5  13 87 6 

4 78 3  14 88 5 

5 79 8  15 89 5 

6 80 8  16 90 5 

7 81 16  17 91 2 

8 82 10  18 92 1 

9 83 10  Jumlah 120 

10 84 9 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

prestasi belajar PAI terendah bernilai 75 dengan frekuensi 1 orang dan 

tertinggi bernilai 92 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil nilai prestasi belajar 

PAI siswa kelas VII semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 yang 

didapatkan dari dokumentasi guru PAI dapat dilihat pada lampiran 9. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu prestasi belajar PAI tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 
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menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Prestasi Belajar PAI Tinggi : X > Mean + SD 

b. Prestasi Belajar PAI Sedang : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Prestasi Belajar PAI Rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Prestasi Belajar PAI 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prestasi_Belajar 120 75 92 83.37 3.784 

Valid N (Listwise) 120     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 83,37 pada nilai 

standart deviasi sebesar 3,784 nilai terendah 75 dan nilai tertinggi 92. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Prestasi Belajar PAI Tinggi : X > 87,154 

b. Prestasi Belajar PAI Sedang : 79,586 ≤ X ≤ 87,154 

c. Prestasi Belajar PAI Rendah : X < 79,586 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 87,154 dikategorikan prestasi 

belajar PAI siswa kelas VII tahun pelajaran 2017/2018  SMPN 4 Ponorogo 

tinggi, skor antara 79,586 - 87,154 dikategorikan prestasi belajar PAI siswa 

kelas VII tahun pelajaran 2017/2018  SMPN 4 Ponorogo sedang, dan skor 

kurang dari 79,586 dikategorikan prestasi belajar PAI siswa kelas VII tahun 
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pelajaran 2017/2018  SMPN 4 Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.9 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Prestasi Belajar PAI 

 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 87,154 18 15% Tinggi 

2 79,586 - 87,154 83 69,16% Sedang 

3 < 79,586 19 18,83% Rendah 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 

dengan kategori tinggi sebanyak 18 siswa dengan persentase 15%, kategori 

sedang sebanyak 83 siswa dengan persentase 69,16%, dan kategori rendah 

sebanyak 19 siswa dengan persentase 18,83%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan prestasi belajar PAI siswa kelas VII tahun pelajaran 

2017/2018  SMPN 4 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 120 responden. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 

100% normal (tidak normal sempurna) maka diperlukan uji normalitas 

residual. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal atau 

tidak. Jadi, dalam hal ini yang diuji moralitas bukan masing-masing 



92 

 

 

 

variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari 

model regresi.
157

 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila signifikansi 

residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara normal.
158

 Pada 

perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows didapatkan hasil 

0,821 pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang dapat dilihat 

pada lampiran 10. Hasil normalitas 0,821 > 0,05 sehingga data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan 

jika akan melakukan analis korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atau tidak.
159

 Untuk pengujian uji linieritas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada SPSS 

digunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel 

                                                             
157

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 119. 
158

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 

109. 
159

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 44. 
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dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada 

Deviation From Liniearity lebih dari 0,05.
160

 Pada perhitungan 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows variabel minat membaca al-

Qur’an (X1) mempunyai hubungan yang linier dengan prestasi belajar PAI 

(Y) dengan hasil 0,48 > 0,05. Untuk variabel motivasi belajar (X2) 

didapatkan hasil 0,96 > 0,05 sehingga disimpulkan mempunyai hubungan 

yang linier dengan prestasi belajar PAI (Y). Ditunjukkan pada tabel 

ANOVA kolom Deviation from Linearity pada lampiran 11. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di 

antara variabel bebas.
161

 Uji multikolinearitas pengujiannya menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka 

model regresi bebas dari multikolinearitas.
162

 Pada perhitungan 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows didapatkan hasil VIF 1,57 dan 

Tolerance sebesar 0,637. VIF 1,57 < 10 dan Tolerance 0,637 > 0,1 

                                                             
160

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 

115. 
161

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 131. 
162

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 

116. 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi yang tinggi di 

antara variabel bebas. Hasil ditunjukkan pada tabel Coefficients pada 

lampiran 12. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
163

 Uji heteroskedastisitas pengujiannya menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang digunakan adalah uji 

korelasi Spearman yaitu melakukan korelasi absolut residual dengan 

masing-masing variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
164

 Pada perhitungan menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows didapatkan hasil pada variabel minat 

membaca al-Qur’an (X1) sebesar 0,526 > 0,05 dan pada variabel motivasi 

belajar (X2) sebesar 0,4 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil 

ditunjukkan pada tabel Coefficients pada lampiran 13. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

1) Analisis Data Minat Membaca Al-Qur’an Terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya 

pengaruh minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VII SMPN 4 Ponorogo, digunakan teknik perhitungan uji regresi 

linier sederhana. Sebelum perhitungan tersebut dibutuhkan tabel 

penolong perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 14.  

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh minat 

membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar PAI siswa dalam 

penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program SPSS versi 

16.0 for windows. Hasilnya sebagai berikut: 

a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Minat Membaca Al-Qur’an 

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar PAI Siswa 

b) Mengestimasi atau Menaksir Model 

(1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 14 didapatkan: 

53621  x  242986
2

1  x  4476771  yx  
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10005 y  8358712  y  120n  

(2) Menghitung Nilai x  dan y  

68,44
120

5362





n

x
x       37,83

120

10005





n

y
y  

(3) Menghitung Nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS versi 16.0 for windows b1 didapatkan 

nilai 0,183 dan b0 didapatkan nilai 75,209. Nilai b1 dan b0 dapat 

dilihat dari tabel Coefficients pada lampiran 15. 

(4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi 

belajar PAI siswa bagian tabel Coefficients pada lampiran 15, 

maka dapat dibuat model regresi linier sederhana dengan 

persamaan: 

xy

xbby

183,0209,75ˆ

ˆ
10





 

Maksud dari persamaan tersebut yakni, jika nilai 

variabel minat membaca al-Qur’an naik satu poin sebesar 0,183 

maka variabel prestasi belajar juga naik satu poin sebesar 0,183. 
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c) Uji Signifikansi Model 

(1) Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca 

al-Qur’an terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-

Qur’an terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

(2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows 

bagian tabel ANOVA pada lampiran 15, didapatkan hasil 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik X1 terhadap Y 

 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 1 SSR = 113,351 MSR = 113,351 

Error 118 SSE = 1590,774 MSE = 13,481 

Total 119 SST = 1704,125  

(3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan 

degrees of freedom (df) sebesar 1:118 adalah 3,92. Hasil 
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pengolahan data diketahui bahwa Fhitung sebesar 8,408 dan nilai  

Fhitung  lebih besar dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 

0,004 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 

melalui program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa 

Fhitung  > Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-Qur’an dan 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo. Nilai 

Fhitung dan nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA 

lampiran 15. 

(4) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

(a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan 

nilai (R
2
)  sebesar 0,067. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

(b) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

didapatkan nilai 0,067. Nilai tersebut menggambarkan 
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bahwa minat membaca al-Qur’an (X1) berpengaruh sebesar 

6,7% terhadap prestasi belajar PAI siswa (Y) dan 93,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model. 

2) Analisis Data Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar PAI 

Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo, digunakan teknik perhitungan uji regresi linier 

sederhana. Sebelum perhitungan tersebut dibutuhkan tabel penolong 

perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 14. Analisis dalam regresi 

linier sederhana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

siswa dalam penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program 

SPSS versi 16.0 for windows. Hasilnya sebagai berikut: 

a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X2) : Motivasi Belajar 

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar PAI Siswa 

b) Mengestimasi atau Menaksir Model 

(1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 14 didapatkan: 
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71482  x  

10005 y  

434076
2

2  x  

8358712  y  

5970112  yx  

120n  

(2) Menghitung Nilai x  dan y  

56,59
120

7148





n

x
x      37,83

120

10005





n

y
y  

(3) Menghitung Nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS versi 16.0 for windows b1 didapatkan 

nilai 0,126 dan b0 didapatkan nilai 75,859. Nilai b1 dan b0 dapat 

dilihat dari tabel Coefficients pada lampiran 16. 

(4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

PAI siswa bagian tabel Coefficients pada lampiran 16, maka 

dapat dibuat model regresi linier sederhana dengan persamaan: 

xbby 10
ˆ   

xy 126,0859,75ˆ   

Maksud dari persamaan tersebut yakni, jika nilai 

variabel motivasi belajar naik satu poin sebesar 0,126 maka 

variabel prestasi belajar juga naik satu poin sebesar 0,126. 



101 

 

 

 

c) Uji Signifikansi Model 

(1) Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

(2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X2 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows 

bagian tabel ANOVA pada lampiran 16, didapatkan hasil 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik X2 terhadap Y 

 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR = 132,051 MSR = 132,051 

Error 118 SSE = 1572,074 MSE = 13,323 

Total 119 SST = 1704,125  

(3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan 

degrees of freedom (df) sebesar 1:118 adalah 3,92. Hasil 
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pengolahan data diketahui bahwa Fhitung sebesar 9,912 dan nilai 

Fhitung lebih besar dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 

0,002 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 

melalui program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa 

Fhitung > Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo. Nilai 

Fhitung dan nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA 

lampiran 16. 

(4) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

(a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan 

nilai (R
2
)  sebesar 0,077. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat 

pada lampiran 16. 

(b) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

didapatkan nilai 0,077. Nilai tersebut menggambarkan 
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bahwa motivasi belajar (X2) berpengaruh sebesar 7,7% 

terhadap prestasi belajar PAI siswa (Y) dan 92,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

1) Analisis Data Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VII SMPN 4 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya 

pengaruh minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo, digunakan 

teknik perhitungan uji regresi linier berganda. Sebelum perhitungan 

tersebut dibutuhkan tabel penolong perhitungan yang dapat dilihat pada 

lampiran 14. Analisis dalam regresi linier berganda pengaruh minat 

membaca al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasilnya sebagai berikut: 

a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Minat Membaca Al-Qur’an 

Variabel Independen (X2) : Motivasi Belajar 
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Variabel Dependen (Y)   : Prestasi Belajar PAI Siswa 

b) Mengestimasi atau Menaksir Model 

(1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 14 didapatkan: 

53621  x  

71482  x  

10005 y  

120n  

242986
2

1  x  

434076
2

2  x  

8358712  y  

4476771  yx  

5970112  yx  

32259321  xx  

 

(2) Menghitung Nilai 
2

1x dan 
2

2x  

 
n

x
xx

2

12

1

2

1


  

 
120

5362
242986

2

  

97,3393

03,239592242986

120

28751044
242986







 

 
n

x
xx

2

22

2

2

2


  

 
120

7148
434076

2

  

47,8293

53,425782434076

120

51093904
434076







 

 

(3) Menghitung Nilai  21xx  

  
n

xx
xxxx 21

2121
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54,3196

46,319396322593

120

38327576
322593

120

71485362
322593









 

(4) Menghitung Nilai  yx1  dan yx2  

  
n

yx
yxyx


 1

11  

 

  

25,620

75,447056447677

120

53646810
447677

120

100055362
447677









 

  
n

yx
yxyx


 2

22  

  

5,1046

5,595964597011

120

71515740
597011

120

100057148
597011









 

(5) Menghitung Nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda 

melalui SPSS versi 16.0 for windows b1 didapatkan nilai 0,1 

sedangkan b2 didapatkan nilai 0,088 dan b0 didapatkan nilai 

73,679. Nilai b1, b2, dan b0 dapat dilihat dari tabel Coefficients 

pada lampiran 17. 

(6) Model Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

berganda pengaruh minat membaca al-Qur’an dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar PAI siswa bagian tabel 
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Coefficients pada lampiran 17, maka dapat dibuat model regresi 

linier sederhana dengan persamaan: 

21

22110

088,01,0679,73ˆ

ˆ

xxy

xbxbby





 

Maksud dari persamaan tersebut yakni, jika nilai 

variabel minat membaca al-Qur’an naik satu poin sebesar 0,1 

dan motivasi belajar naik satu poin sebesar 0,088 maka variabel 

prestasi belajar juga naik dua poin masing-masing sebesar 0,1 

dan 0,088. 

c) Uji Signifikansi Model 

(1) Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca 

al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-

Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMPN 4  Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 
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(2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

berganda X1 dan X2 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for 

windows bagian tabel ANOVA pada lampiran 17, didapatkan 

hasil berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik X1 dan X2 terhadap Y 

 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 2 SSR = 153.812 MSR = 76.906 

Error 117 SSE = 1550.313 MSR = 13.251 

Total 119 SST = 1704.125 
 

 

(3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan 

degrees of freedom (df) sebesar 2:117 adalah 3,07. Hasil 

pengolahan data diketahui bahwa Fhitung sebesar 5,804 dan nilai 

Fhitung lebih besar dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 

0,004 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 

melalui program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa 

Fhitung > Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara minat membaca al-Qur’an dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 
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SMPN 4 Ponorogo. Nilai Fhitung dan nilai signifikansi dapat 

dilihat pada tabel ANOVA lampiran 17. 

(4) Koefisien Determinasi (R
2
)dan Interpretasi 

(a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan 

nilai (R
2
)  sebesar 0,09. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

(b) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

didapatkan nilai 0,09. Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

minat membaca al-Qur’an (X1) dan motivasi belajar (X2) 

berpengaruh sebesar 9% terhadap prestasi belajar PAI siswa 

(Y) dan 91% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar PAI 

Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar PAI diperoleh Fhitung (8,408) 

> Ftabel (3,92) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti minat membaca al-Qur’an 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMPN 4 Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R
2
) 0,067, artinya minat 

membaca al-Qur’an berpengaruh sebesar 6,7% terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 

93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa minat membaca al-Qur’an 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar PAI. Hal tersebut menguatkan pernyataan Muhibbin Syah 

dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru yang 

menyatakan: 

Minat 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 daripada siswa lainnya. Kemudian, 

karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah 

yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.
165
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 152. 
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Sekaligus menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Fajriyatul Munawaroh, tahun 2016. Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Dengan judul, Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII di SMP 

Wachid Hasyim 1 Surabaya. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan 

antara minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran qur’an hadits kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, 

karena hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y = 54,9852964 + 

0,451705 X. Persamaan tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F dan 

diperoleh Freg sebesar 760,4. Pada taraf kesalahan 1% dengan dk (1:119) 

diperoleh Ftabel = 6,84 dan pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1:119) 

diperoleh Ftabel = 3,92. Karena Freg > Ftabel, yang berarti persamaan 

regresi tersebut signifikan. Besarnya kontribusi Minat membaca al-Qur’an 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas 

VIII mencapai 86,5%, selebihnya 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas 

VII SMPN 4 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI diperoleh Fhitung (9,912) > Ftabel 



111 

 

 

 

(3,92) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti motivasi belajar berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo. 

Besar koefisien determinasi (R
2
) 0,077, artinya motivasi belajar berpengaruh 

sebesar 7,7% terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 92,3% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar PAI. Hal tersebut 

menguatkan pernyataan Dimyati dan Mudjiono dalam bukunya Belajar dan 

Pembelajaran yang menyatakan: 

Motivasi belajar siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi 

atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga 

mutu prestasi belajar akan rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar 

pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. Agar siswa memiliki 

motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya di ciptakan suasana 

belajar yang menggembirakan.
166

 

 

Sekaligus menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu 

Puspitasari, tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Dengan judul, Pengaruh Pemberian 

Penguatan (Reinforcement) dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaan PAI Siswa Kelas XI SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 

2016/2017.  

                                                             
166 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 239. 
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Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

nilai hasil belajar yang signifikan antara siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi, sedang, dan rendah. (dengan P-Value = 0,000 < α 0,05 yang berarti 

BH0 ditolak). Siswa yang memiliki motivasi belajar sedang (berdasarkan 

rataan marginal: 76,07656) lebih baik dari pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah (berdasarkan rataan marginal: 63,15789), siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi (berdasarkan rataan marginal: 91,57805) lebih baik 

dari pada siswa yang memilki motivasi belajar rendah (berdasarkan rataan 

marginal: 63,15789), siswa yang memilki motivasi belajar tinggi (berdasarkan 

rataan marginal: 91,57805) lebih baik dari pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar sedang (berdasarkan rataan marginal: 76,07656).  

3. Pengaruh Minat Membaca Al-Qur’an dan Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VII SMPN 4 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda mengenai 

minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

diperoleh Fhitung (5,804) > Ftabel (3,07) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti minat 

membaca al-Qur’an dan motivasi belajar berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo. Besar 

koefisien determinasi (R
2
) 0,09, artinya minat membaca al-Qur’an dan 

motivasi belajar berpengaruh sebesar 9% terhadap prestasi belajar PAI siswa 
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kelas VII SMPN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 91% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa minat membaca al-Qur’an dan 

motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar PAI. Hal tersebut sekaligus menguatkan 

pernyataan Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan 

Pendekatan Baru yang menyatakan: 

Minat 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 daripada siswa lainnya. Kemudian, 

karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah 

yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.
167

 

Pada umumnya semua orang selalu cenderung terhadap sesuatu 

yang menarik perhatiannya, karena sesuatu itu indah dan mengagumkan, 

sehingga menimbulkan simpati dan menaruh perhatian. Begitu pula setiap 

individu memiliki kecenderungan selalu ingin berhubungan dengan 

lingkungannya dan ia sanggup dengan cara-cara tertentu. Jika ia menemukan 

suatu objek yang bisa dihubungi, maka ia menaruh minat terhadapnya. 

Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat tidak hanya 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa anak didik lebih 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 152. 



114 

 

 

 

menyukai sesuatu dari pada yang lainnya, tetapi juga diimplementasikan 

melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Anak didik yang berminat 

terhadap sesuatu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap sesuatu yang diminati itu dan kurang menghiraukan hal yang lain.  

Jadi jika individu itu mempunyai minat terhadap pelajaran atau kegiatan maka 

ia akan senang dan merasa mudah mempelajari atau mengerjakan sesuatu, 

bergairah untuk melakukan sesuatu kegiatan walaupun berat, dan akan 

meningkatkan semangat belajar. Sehingga akan membuat prestasi belajar 

naik. 

Interpretasi mengenai motivasi belajar di atas sekaligus menguatkan 

pernyataan Dimyati dan Mudjiono dalam bukunya Belajar dan Pembelajaran 

yang menyatakan: 

Motivasi belajar siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi 

atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga 

mutu prestasi belajar akan rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar 

pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. Agar siswa memiliki 

motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya di ciptakan suasana 

belajar yang menggembirakan.
168

 

Dalam kerangka pendidikan formal, motivasi belajar menjadi salah 

satu faktor penyebab keberhasilan suatu program pendidikan. Dengan 

tindakan tentang persiapan mengajar, pelaksanaan belajar mengajar, maka 

guru menguatkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, dilihat dari segi 

                                                             
168 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 239. 
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emansipasi kemandirian siswa, motivasi belajar semakin meningkat pada saat 

tercapainya hasil belajar. Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang 

mengalami perkembangan, siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar 

memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. 

Dengan adanya motivasi belajar dapat membuat belajar siswa 

meningkat. Sehingga penting peran motivasi belajar bagi siswa karena tanpa 

motivasi belajar, hasil belajar yang dicapai akan minimum sekali. Motivasi 

belajar pada siswa dapat menjadi lemah, lemahnya motivasi atau tiadanya 

motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga hasil belajar akan 

menjadi rendah. 

Hal tersebut juga menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Uly 

Ulya, tahun 2012, Jurusan Tarbiyah Pendidikan Guru Mi, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Salatiga. Dengan judul, 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. 

Dari penelitian itu menyimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang 

positif yang tergolong sangat kuat sehingga ada pengaruh antara minat belajar 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas IV dan 

V di Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Ulum Kunir Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak sebesar 0,84. Dari hasil perhitungan koefisien determinan 
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diketahui bahwa pengaruh minat belajar dan motivasi belajar memberikan 

kontribusi sebesar 70,56% terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas 

IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Riyadlotul Ulum Kunir Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian analisis pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

ditunjukkan melalui perolehan Fhitung (8,408) > Ftabel (3,92) dengan persentase 

pengaruh sebesar 6,7% sedangkan 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model. 

2. Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 ditunjukkan 

melalui perolehan Fhitung (9,912) > Ftabel (3,92) dengan persentase pengaruh 

sebesar 7,7%, sedangkan 92,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

3. Ada pengaruh yang signifikan minat membaca al-Qur’an dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMPN 4 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 ditunjukkan melalui perolehan Fhitung (5,804) > Ftabel 

(3,07)  dengan persentase pengaruh sebesar 9%, sedangkan 91% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 



118 

 

 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran 

untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi kelas VII SMPN 4 Ponorogo, agar mengoptimalkan komunikasi antara 

sekolah, orang tua, dan siswa, sehingga untuk kedepannya pihak sekolah 

dapat meningkatkan dan mengoptimalkan prestasi belajar siswa dengan 

mendiskusikan bersama orang tua dan juga siswa agar terjadi interaksi positif 

di lingkungan sekolah, luar sekolah, dan keluarga. 

2. Bagi guru agar memberikan perhatian terkait bagaimana siswa memiliki 

tingkat minat membaca yang tinggi bahkan dapat meningkatkan tingkat minat 

membaca al-Qur’an siwa sehingga dapat membantu memaksimalkan proses 

pembelajaran dan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi orang tua siswa agar selalu mendorong dan memberikan motivasi yang 

tepat untuk belajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga 

mendapatkan prestasi belajar yang baik. 
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