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Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan siswa 

dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik siswa harus memiliki 

kondisi kesehatan mental yang baik. Selain kesehatan 

mental, hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor lain, 

seperti motivasi belajar. Motivasi belajar akan mendorong 

siswa untuk terus berusaha mencapai hasil belajar yang 

baik. Tanpa adanya kesehatan mental yag baik dan motivasi 

belajar yang baik pula maka hasil belajar juga tidak dapat 

maksimal.  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk 

mengetahui pengaruh kesehatan mental terhadap hasil 

belajar mata pelajaran PAI siswa kelas X di SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. (2) Untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran PAI siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. (3) Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kesehatan mental dan motivasi siswa terhadap 

hasil belajar mata pelajaran PAI di SMAN 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 



 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Adapun sumber data diperoleh populasi yang berjumlah 343 

siswa, lalu sampel dari populasi tersebut dengan jumlah 103 

siswa di SMAN 2 Ponorogo. Teknik mengambil sampel 

yaitu teknik simple random sampling. Adapun teknik 

analisis data utamanya yang digunakan yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0 

for windows. 

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) 

Pada perhitungan kesehatan mental siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo didapatkan Fhitung (81,166) > Ftabel (3,94). Jadi Ho 

ditolak, dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan 

antara kesehatan mental terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo dengan koefisien determinasi (R2) 

sebesar 44,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

(2) Pada perhitungan motivasi belajar siswa kelas X SMAN 

2 Ponorogo didapatkan Fhitung (97,356) > Ftabel (3,94). Jadi 

Ho ditolak, dengan demikian terjadi pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo dengan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 49,6% dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. (3) Pada perhitungan kesehatan mental 

dan motivasi belajar siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo 

didapatkan Fhitung (58,039) > Ftabel (3,94). Jadi Ho ditolak, 

dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan mental dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo dengan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 53,7% dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan proses 

memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya 

sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu 

pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk 

pengajaran secara bertahap, dimana proses 

pengajaran itu menjadi tanggungjawab orang tua 

dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada 

Allah sehingga menjadi manusia sempurna.
1
 Dalam 

UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

                                                 
1
 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 56. 



2 
 

 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembagkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampila yang diperlukan dirinya masyarakat, 

bangsa, dan negara.
2
  

Agar peserta didik memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan seperti yang disebutkan dalam 

UU RI nomor 20 tahun 2003, maka peserta didik 

memerlukan adanya pendidikan agama di sekolah. 

Pendidikan agama merupakan satu segi dari 

keseluruhan pendidikan anak. Tidak terkecuali 

pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah 

umum maupun disekolah agama (madrasah).  

Pengajaran agama Islam di sekolah maupun 

madrasah memiliki peran penting bagi 

                                                 
2
 Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 15.  
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perkembangan spiritual peserta didik, karena pada 

dasarnya pengajaran agama Islam memiliki tiga 

fungsi, yaitu pertama, menumbuhkan keimanan 

yang kuat, kedua, mengembangkan kebiasaan 

beramal shaleh, dan ketiga, mengembagkan 

semangat mengelola alam sekitar.
3
 

Pendidikan agama Islam merupakan 

sebutan yang diberikan salah satu subjek pelajaran 

yang harus dipelajari siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat 

tertentu. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat 

memberikan keseimbagan dalam kehidupan anak 

kelak, yakni manusia yang memiliki kualifikasi 

tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai agama 

Islam. Pendidikan agama Islam merupakan salah 

                                                 
3
 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 174. 
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satu subyek pelajaran yang bersama-sama dengan 

subyek studi lain membentuk manusia yang utuh.
4
 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam 

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diberikan kepada peserta didik muslim sebagai 

salah satu media pembinaan karakter peserta didik. 

Dengan adanya pelajaran Pendidikan Agama Islam 

maka peserta didik berkesempatan mendapatkan 

bimbingan agama Islam secara mendalam. Selain 

itu peserta didik diharapkan mampu menunjukkan 

kemampuan dan perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari pengalaman belajarnya. 

Perubahan perilaku yang diharapkan 

tersebut merupakan hasil belajar yang didapat 

peserta didik. Hasil belajar setiap peserta didik 

belum tentu sama walaupun diberikan pengajaran 

                                                 
4
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 5-6.  
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yang sama oleh pendidik. Dalam satu kelas saja 

terdapat berbagai macam hasil belajar yang 

ditunjukkan peserta didik sangat beragam, mulai 

dari yang tinggi, sedang dan ada juga yang rendah. 

Hal tersebut dapat terjadi karena ada berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, seperti yang 

diungkapkan oleh  Djaali dalam bukunya Euis 

Karwati dan Donni Juni Priansa bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar bisa 

berasal dari dalam diri orang yang belajar dan dari 

luar dirinya. Faktor dari dalam diri misalnya 

kesehatan, intelegensi, minat, motivasi, dan cara 

belajar, sedangka faktor dari luar diri misalnya 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan 

sekitar.
5
 Dalam penjelasan Euis salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kesehatan.  

                                                 
5
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 
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Kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan 

lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani, dan sebagainya, semuanya akan 

membantu dalam proses dan hasil belajar.
6
 

Demikian pula kesehatan mental, apabila seseorang 

dalam kondisi mental yang sehat, potensi-potensi 

baik yang bersifat pembawaan maupun yang 

diperoleh, terekspresikan secara penuh, harmonis, 

dan terarah kepada satu tujuan. Mereka yang 

mentalnya sehat akan mampu mengekspresikan 

potensinya secara penuh, dan bebas, ia tidak 

merasa ragu-ragu atau terkekang.
7
 

Dalam keadaan tertentu, terganggunya 

kesehatan mental dapat menyebabkan orang tidak 

mampu menggunakan kecerdasannya. Dan pada 

                                                                                                
(Bandung: Alfabeta, 2014), 218-219.  

6
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 90.  
7
 Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 154. 
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dasarnya kesehatan mental yang terganggu akan 

berpengaruh pada perasaan, pikiran atau 

kecerdasan serta pada kelakuan dan bahkan 

berpengaruh pula pada kesehatan badan.
8
 

Kesehatan mental yang sehat akan tercermin dalam 

keseluruhan tingkah laku, sehingga untuk melihat 

ciri-ciri mental yang sehat dapat dilihat dari 

beberapa penampilan perilakunya, seperti 

mempunyai rasa humor, merasa memiliki 

kebebasan, merasa bagian dari masyarakat, 

emosionalitas yang seimbang, berbuat sesuai 

usianya, dan percaya pada diri sendiri.
9
 

Selain faktor kesehatan mental, terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yang 

berasal dari dalam diri peserta didik, yaitu motivasi 

                                                 
8
 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama (Yogyakarta: Teras, 

2013), 201-202. 
9
 Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi, 156. 
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belajar. Siswa belajar karena didorong oleh 

kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu berupa 

keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. 

Kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

belajar tersebut sebagai motivasi belajar.
10

  

Motivasi merupakan salah satu unsur dalam 

mencapai prestasi belajar yang optimal selain 

kondisi kesehatan secara umum, inteligensi, dan 

bakat minat. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri individu yang menimbulkan 

kegiatan belajar, dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

akan tercapai.
11

 

                                                 
10

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), 80.  
11

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014),156. 
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Tingkah laku manusia didorong oleh motif-

motif tertentu dan perbuatan belajar aka berhasil 

apabila di dasarkan pada motivasi yang ada pada 

peserta didik.
12

 Jika individu memiliki motivasi 

belajar yang tinggi, maka individu tersebut akan 

tercapai prestasi yang baik.
13

 Seperti yang 

disampaikan oleh Nyayu Khodijah dalam bukunya 

yang berjudul Psikologi Pendidikan, individu yang 

memiliki motivasi yang lebih tinggi akan mencapai 

hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

individu yang memiliki motivasi rendah atau tidak 

memiliki motivasi sama sekali.
14

 

SMAN 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang menerapkan 

fullday school. SMAN 2 Ponorogo terletak di jalan 

                                                 
12

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2016), 157.  
13

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan,156. 
14

 Ibid.,149. 
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Pacar No. 24 Tonatan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. Karena SMAN 2 Ponorogo 

termasuk ke dalam sekolah umum maka tidak 

hanya peserta didik muslim saja yang belajar di 

sana. Namun, terdapat peserta didik non muslim 

yang juga belajar di sekolah tersebut. SMAN 2 

Ponorogo memiliki berbagai kegiatan yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar dan 

mengembangkan potensi peserta didik, seperti 

perlombaan futsal, festifal musik, dan lomba puisi, 

drama dan sebagainya.
15

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti saat Magang 2, peserta didik kelas X 

memiliki jumlah 343 siswa dengan berbagai 

karakter siswa. Mereka memiliki semangat yang 

tinggi dalam pembelajaran dan kreatif dalam 

                                                 
15

 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/14-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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menggunakan media pembelajaran. Selain itu, 

mereka juga bisa membagi waktu untuk mengikuti 

ekstrakurikuler di sekolah dan untuk belajar atau 

mengerjakan tugas. Namun, ketika pembelajaran 

PAI berlangsung terdapat sejumlah siswa yang 

bercengkrama dan bercanda dengan temannya, 

tertidur di saat proses belajar mengajar, dan terlihat 

murung.
16

 Dari permasalahan yang ada tersebut 

mengakibatkan hasil belajar mata pelajaran PAI 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo sangat beragam, 

mulai dari yang tinggi, sedang, dan rendah. Hal 

tersebut terlihat ketika PAS (Penilaian Akhir 

Semester).
17

 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitia dengan judul 

                                                 
16

 Observasi saat Magang 2 di SMAN 2 Ponoro tanggal 20 

September 2018 – 01 November 2018. 
17

 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 02/D/20-02/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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“Pengaruh Kesehatan Mental Siswa dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI 

Siswa Kelas X di SMAN 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019” 

B. Batasan Masalah  

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang 

cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang 

ada, baik waktu, dana dan tenaga maka dalam 

penelitian ini peneliti melakukan batasan masalah 

yaitu pengaruh kesehatan mental siswa dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran PAI siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019.  
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C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kesehatan mental terhadap 

hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas X 

di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 ? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap 

hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas X 

di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan mental siswa dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI kelas 

X di SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan mental 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa 
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kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa 

kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kesehatan mental dan motivasi siswa terhadap 

hasil belajar mata pelajaran PAI di SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari 

penulisan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoretis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menguji teori tentang ada ataupun tidaknya 

pengaruh kesehatan mental siswa dan motivasi 
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belajar terhadap hasil belajar peserta didik, dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran keilmuan tentang kesehatan mental 

siswa dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

peserta didik.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh kesehatan mental siswa dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

b. Bagi sekolah/guru 

Untuk memberikan wawasan akan 

pengaruh kesehatan mental siswa dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik. 
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c. Penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami terhadap penulisan skripsi ini peneliti 

menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang 

berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori motivasi 
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belajar, keaktifan belajar, hasil belajar, dan mata 

pelajaran Fiqih serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode 

penelitian yang meliputi rancangan penelitian, 

populai, sampel, instrumen pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada 

beberapa telaah pustaka yang peneliti temukan. 

Telaah pustaka tersebut yaitu: 

Pertama, skripsi milik Nanik Cahyati, yang 

berjudul “Korelasi Antara Pengelolaan Kelas dan 

Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Fiqih Siswa 

Kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Tahun Ajaran 2014/2015.”
18

 Tujuan penelitian 

tersebut adalah (1) Mengetahui bagaimana 

                                                 
18

 Nanik Cahyati, “Korelasi Antara Pengelolaan Kelas dan 

Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun Ajaran 2014/2015,” (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015). 
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pengelolaan kelas pada mata pelajaran Fiqih siswa 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Tahun Ajaran 2014/2015, (2) Mengetahui 

bagaimana motivasi belajar pada mata pelajaran 

Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Tahun Ajaran 2014/2015, (3) Mengetahui 

bagaimana hasil belajar mata pelajaran Fiqih siswa 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Tahun Ajaran 2014/2015, (4) Mengetahui adakah 

korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar mata pelajaran Fiqih 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Tahun Ajaran 2014/2015. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional. 

Teknik analisis datanya menggunakan rumus 

statistik yaitu korelasi ganda (multiple correlation). 
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Sedangkan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan angket dan dokumentasi. Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) 

Pengelolaan kelas siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun Ajaran 

2014/2015 dalam kategori cukup sebanyak 13 

siswa (65%), (2) Motivasi belajar siswa kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun 

Ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup sebanyak 

13 siswa (65%), (3) Hasil belajar Fiqih siswa kelas 

XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun 

Ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup sebanyak 

10 siswa (50%),  (4)  Pada taraf signifikasi 5% 

Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak sehingga ada 

hubungan yang signifikan antara pengelolaan kelas 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 
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Slahung Tahun Ajaran 2014/2015 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,5991468935077761= 0,60. 

Persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tiga variabel dan meneliti tentang 

motivasi belajar siswa dan sama-sama 

menggunakan hasil belajar siswa. Perbedaannya 

terletak pada variabel  “X1” peneliti adalah 

kesehatan mental siswa sedangkan Nanik Cahyati 

adalah pengelolaan kelas, dan lokasi penelitiannya 

juga berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SMAN 2 Ponorogo sedangkan Nanik 

Cahyati melakukan penelitian yang berlokasikan di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung. Nanik 

Cahyati meneliti korelasi antara pengelolaan kelas 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar, 

sedangkan peneliti meneliti pengaruh kesehatan 

mental siswa dan motivasi belajar terhadap hasil 
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belajar. Selain itu teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti pun juga berbeda dengan Nanik 

Cahyati yaitu angket, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik yang pengumpulan data yang 

digunakan oleh Nanik Cahyati yaitu hanya angket 

dan dokumentasi. 

Kedua, Hanifah Anggraini, STAIN 

Ponorogo 2016 yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII MTsN 

Sidorejo Wungu Madiun Tahun Pelajaran 

2015/2016”.
19

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rancangan penelitian kuantitatif yang 

dilaksanakan di MtsN Sidorejo Wungu Madiun. 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis 

                                                 
19

 Hanifah Anggraini, “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII MTsN 

Sidorejo Wungu Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016,” (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016). 
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menggunakan metode angket sebagai instrument 

penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui bagaimana lingkungan keluarga siswa 

kelas VII MtsN Sidorejo Wungu Madiun Tahun 

pelajaran 2015/2016, (2) Mengetahui bagaimana 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

siswa kelas VII MtsN Sidorejo Wungu Madiun 

Tahun pelajaran 2015/2016, (3) Mengetahui 

bagaimana prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas VII MtsN Sidorejo 

Wungu Madiun Tahun pelajaran 2015/2016, (4) 

Mengetahui adakah pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih siswa kelas VII MtsN Sidorejo Wungu 

Madiun Tahun pelajaran 2015/2016. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan: (1) 

lingkungan keluarga siswa dalam kategori cukup 

dengan presentase sebesar 73% sebanyak 73 siswa. 

(2) Motivasi belajar siswa dalam kategori cukup 

dengan presentase 71% sebanyak 71 siswa. (3) 

Prestasi belajar kelas VII mata pelajaran fiqih 

dalam kategori cukup dengan presentase sebesar 

71% sebanyak 71 siswa. (4) Variabel lingkugan 

keluarga dan motivasi belajar berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran fiqih kelas VII MtsN Sidorejo 

Wungu Madiun. Hal ini dibuktikan dengan 

Fhitung>Ftabel, maka tolak H0 yang artinya 

lingkungan keluarga (X1) dan motivasi belajar (X2) 

berpengaruh pada prestasi belajar (Y) dengan 

presentase sebesar 34, 87% dan sisanya dengan 
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presentase sebesar 65,13% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

Persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tiga variabel dan meneliti tentang 

motivasi belajar siswa dan sama-sama 

menggunakan hasil belajar siswa. Perbedaannya 

terletak pada variabel  “X1” peneliti adalah 

kesehatan mental siswa sedangkan Hanifah 

Anggraini adalah pengaruh linkungan keluarga, 

dan lokasi penelitiannya juga berbeda, lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 2 

Ponorogo sedangkan Hanifah Anggraini 

melakukan penelitian yang berlokasikan di MTsN 

Sidorejo Wungu Madiun. Hanifah Anggraini 

meneliti korelasi antara pengaruh lingkungan 

keluarga dan motivasi belajar dengan prestasi 

belajar, sedangkan peneliti meneliti pengaruh 
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kesehatan mental siswa dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar. 

Ketiga, skripsi milik Mukhsin Arafat yang 

berjudul “Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 2 Ngantru Tulungagung Tahun 2009-

2010.”
20

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan observasi, 

angket, wawancara, dan dokumentasi.  

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) Untuk 

menjelaskan pengaruh kesehatan mental terhadap 

prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa 

SMP 02 Ngantru Tulungagung. (2) Untuk 

mengetahui  cara menangani siswa yang kurang 

                                                 
20

 Mukhsin Arafat, “Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Ngantru 

Tulungagung Tahun 2009 – 2010 ,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 

Tulungagung, 2010). 
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sehat mentalnya dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosialnya di sekolah. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa (1) Kesehatan mental 

siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Ngantru 

Tulungagung, (2) Adapun besarnya pengaruh 

kesehatan mental terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama Islam dapat dilihat dari hasil 

pengujian analisis data statistik dengan bantuan 

program SPSS 16.0, (3) Sedangkan cara menangani 

siswa yang mengalami kurang sehat mentalnya 

dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya 

di sekolah adalah: (a) Pengumpulan data tentang 

siswa yang bermasalah pada kesehatan mentalnya, 

(b) Mencari jalan pemecahan masalah yang 

dihadapi siswa, (c) Mengamati siswa yang 

bermasalah pada kesehatan mentalnya setelah 
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diberi bimbingan dan penyuluhan apakah ada 

perubahan sikap yang mengindikasikan menuju 

peningkatan. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

kesehatan mental dan hasil belajar siswa. Namun, 

penelitian tersebut hanya menggunakan dua 

variabel sedangkan peneliti menggunaka tiga 

variabel. Penelitian yang dilakukan sebelumnya ini 

di laksanakan di SMP Negeri 2 Ngantru 

Tulungagung sedangkan peneliti lokasi 

penelitiannya di SMAN 2 Ponorogo. 

B. Landasan Teori 

1. Kesehatan Mental Siswa 

a. Pengertian Kesehatan Mental  

Dalam UU No. 36 tahun 2009 Bab 

1 Pasal 1 disebutkan bahwa kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 
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mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi.
21

 

Menurut Daradjat kesehatan mental adalah 

terhindarnya orang dari gejala-gejala 

gangguan jiwa dan dari gejala-gejala 

penyakit jiwa.
22

 

Jadi, kesehatan mental adalah 

terhindarnya seseorang dari gejala-gejala 

gangguan dan penyakit jiwa, dapat 

menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan 

segala potensi dan bakat yang ada 

semaksimal mungkin dan membawa 

kepada kebahagiaan bersama serta 

tercapainya keharmonisan jiwa dalam 

                                                 
21

 Nina Aminah, Studi Agama Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 103.  
22

 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama , 198. 
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hidup. Jadi orang yang dikatakan sehat 

mentalnya ialah orang yang dalam 

rohaninya atau dalam hatinya, selalu 

merasa tenang, aman, dan tentram.
23

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan 

Mental 

Kesehatan mental seseorang 

ditentukan oleh beberapa kondisi yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :
24

 

1) Kepribadian, sebagai organisasi yang 

unik dalam diri individu, termasuk di 

dalamnya aspek konsep diri, 

penerimaan diri dan realisasi diri. 

2) Kondisi-kondisi fisik, termasuk faktor-

faktor pembawaan, konstruksi fisik, 

                                                 
23

 Ibid.,201. 
24

 Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi, 156-

157. 
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sistem syaraf, kelenjar, otot-otot, 

kesehatan, fisik, dan sebagainya.  

3) Perkembangan dan kematangan, 

terutama dalam aspek intelektual, 

sosial, moral, dan emosional.  

4) Kondisi psikologis, termasuk 

pengalaman, hasil belajar, kebiasaan 

sikap, frustasi dan konflik, determinasi 

diri, dan suasana psikologis lainnya. 

5) Kondisi lingkungan dan kultural, 

keadaan dalam kehidupan keluarga 

seperti organisasi keluarga, 

kekompakan dalam keluarga, 

keanggotaan dalam keluarga, 

hubungan anak dengan orang tua dan 

saudara-saudara.  
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6) Kondisi keagamaan (religi), yaitu hal 

yang menyangkut hubungan manusia 

dengan Tuhan turut serta 

mempengaruhi kesehatan mental. 

c. Indikator Kesehatan Mental 

Menurut Siti Meichati dalam buku 

Kesehatan Mental disebutkan bahwa 

indikator kesehatan mental dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :
25

 

1) Dapat menyesuaikan diri dan mengatasi 

kesulitan 

Penyesuaian diri merupakan 

suatu proses dinamis yang bertujuan 

untuk mengubah perilaku individu agar 

terjadi hubungan yang lebih sesuai 

antara diri individu dengan 

                                                 
25

 Siti Meichati, Kesehatan Mental (Yogyakarta: Penerbit 

Fakultas Psychology UGM, 1971), 7. 
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lingkungannya. Dalam penyesuaian diri 

tidak luput dari masalah, namun mampu 

memecahkannya. Karenabagian dari 

proses berpikir tingkat tinggi yang 

memerlukan modulasi dan kontrol lebih 

dari keterampilan rutin atau dasar. 

2) Bertanggungjawab terhadap sesama 

Keadaan dimana wajib 

menanggung segala sesuatu, sehingga 

berkewajiban menanggung, memikul 

jawab, menanggung segala sesuatunya. 

3) Memiliki rasa humor 

Humor merupakan kualitas 

mental terhadap suatu keadaan atau 

kondisi yang berhubungan dengan 

kelucuan, jenaka, menyenangkan dan 

dapat menyebabkan tertawa. Dan 
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tertawa merupakan respon fisik terhadap 

humor. 

4) Merasa bahagia, memiliki pandangan 

hidup yang baik, keseimbangan emosi 

dan tidak tergantung kepada orang lain. 

d. Prinsip-prinsip Kesehatan Mental  

Terdapat lima belas prinsip yang 

harus diperhatikan untuk memahami 

kesehatan mental sebagai upaya 

pemeliharaan dan peningkaatan kesehatan 

mental serta pencegahan terhadap 

gangguangangguan mental, diantaranya : 

1) Prinsip yang didasarkan atas sifat 

manusia, yaitu :
26

 

a) Kesehatan dan penyesuaian mental 

memerlukan atau bagian yang tidak 

                                                 
26

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar ( Jakarta: 

Raja Grapindo Persada, 2010), 92. 
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terlepas dari kesehatan fisik dan 

integritas organism 

b) Untuk memelihara kesehatan 

mental dan penyesuaian yang baik, 

perilaku manusia harus sesuai 

dengan sifat manusia sebagai 

pribadi yang bermoral, intelektual, 

religious, emosional dan sosial 

c) Kesehatan dan penyesuaian mental 

memerlukan integrasi dan 

pengendalian diri, yang meliputi 

pengendalian pemikiran, imajinasi, 

hasrat, emosi, dan perilaku 

d) Dalam pencapaian dan khususnya 

memelihara kesehatan dan 

penyesuaian mental, memperluas 
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pengetahuan tentang diri sendiri 

merupakan suatu kehaarusan 

e) Kesehatan mental memerlukan 

konsep diri yang sehat, yang 

meliputi penerimaan diri dan usaha 

yang realistik terhadap status atau 

harga dirinya sendiri 

f) Pemahaman diri dan penerimaan 

diri harus ditingkatkan terus 

menerus memperjuangkan untuk 

peningkatan diri dan realisasi diri 

jika kesehatan dan penyesuaian 

mental hendak dicapai 

g) Stabilitas mental dan penyesuaian 

yang baik memerlukan 

pengembangan terus-menerus 

dalam diri seseorang mengenai 
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kebaikan moral yang tertinggi yaitu 

hukum, kebijaksanaan, ketabahan, 

keteguhan hati, penolakan diri, 

kerendahan hati, dan moral 

h) Mencapai dan memelihara 

kesehatan dan penyesuaian mental 

tergantung kepada penanaman dan 

perkembangan kebiasaan yang baik 

i) Stabilitas dan penyesuaian mental 

menuntut kemampuan adaptasi, 

kapasitas untuk mengubah meliputi 

mengubah situasi dan mengubah 

kepribadian 

j) Kesehatan dan penyesuaian mental 

memerlukan perjuangan yang terus 

menerus untuk kematangan dalam 
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pemikiran, keputusan, 

emosionalitas dan perilaku 

k) Kesehatan dan penyesuaian mental 

memerlukan belajar mengatasi 

secara efektif dan secara sehat 

terhadap konflik mental dan 

kegagalan dan ketegangan yang 

ditimbulkannya. 

2) Prinsip yang didasarkan atas hubungan 

manusia dengan lingkungannya, yaitu:
27

 

a) Kesehatan dan penyesuaian mental 

tergantung kepada hubungan 

interpersonal yang sehat, khususnya 

didalam kehidupan keluarga 

b) Penyesuaian yang baik dan 

kedamaian pikiran tergantung 

                                                 
27

 Syamsu Yusuf, Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan 

Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 18-19. 
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kepada kecukupan dalam kepuasan 

kerja 

c) Kesehatan dan penyesuaian mental 

memerlukan sikap yang realistic 

yaitu menerima realitas tanpa 

distorsi dan objektif 

3) Prinsip yang didasarkan atas hubungan 

manusia dengan tuhannya, yaitu : 

a) Stabilitas mental memerlukan 

seseorang mengembangkan 

kesadaran atas realitas terbesar 

daripada dirinya yang menjadi 

tempat tergantung kepada setiap 

tindakan yang fundamental 

b) Kesehatan mental dan ketenangan 

hati memerlukan hubungan yang 
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konstan antara manusia dengan 

tuhannya. 

e. Bentuk-bentuk Gangguan Kesehatan 

Mental di Sekolah 

Masyarakat sekolah, terutama siswa 

adalah salah satu kelompok masyarakat 

yang tidak lepas dari gangguan mental. 

Secara umum, gangguan yang dialami 

berkaitan dengan belajar dan relasi antar 

siswa. Bentuk-bentuk gangguan kesehatan 

mental yang sering dialami siswa adalah :
28

 

1) Masalah kesulitan belajar. Ketika 

seorang anak mengalami depresi, 

stress, tegang, gelisah, panik dan takut 

menghadapi ujian merupakan gejala 

                                                 
28

 Dede Rahmat Hidayat dan Herdi, Bimbingan Konseling 

Kesehatan Mental di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 103-110. 
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psikologis yang kerap mendominasi 

hati dan pikiran siswa. Seorang anak 

yang mengalami gejala-gejala depresi 

akan memperlihatkan kreativitas, 

inisiatif dan motivasi belajar yang 

menurun, sehingga akan menimbulkan 

kesulitan belajar yang membuat 

prestasi belajarnya terus menurun. 

2) Masalah kenakalan remaja. Anak 

sering melakukan tindakan yang 

melanggar norma yang berlaku. 

3) Masalah disiplin. Anak cenderung 

mentang aturan dan sering 

mengganggu dalam lingkungan 

terstruktur seperti sekolah. 

4) Masalah gangguan mental. Anak yang 

mengalami gangguan mental akan 
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mengalami kesulitan mengontrol 

emosi dan tidakannya.  

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar  

Menurut Sumadi Suryabrata 

motivasi adalah keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan.
29

 Sementara 

menurut Chaplin motivasi adalah satu 

variabel yang ikut campur tangan yang 

digunakan yntuk menimbulka faktor-faktor 

tertentu dalam organisme, yang 

membangkitkan, mengelola, 

                                                 
29

 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 

101.  
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mempertahankan, dan menyalurkan 

tingkah laku menuju satu sasaran.
30

 

Belajar adalah tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang 

relative menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif.
31

 Segubungan dengan pengertian 

tersebut perlu diutarakan kembali bahwa 

belajar merupakan sebuah proses 

perubahan di dalam kepribadian manusia 

sebagai hasil dari pengalaman atau 

interaksi antara individu dengan 

lingkungan.
32

 

                                                 
30

 Tritjahjo Danny Soesilo, Teori dan Pendekatan Belajar: 

Implikasi dalam Pembelajaran (Yogyakarta: Ombak, 2015), 106. 
31

 Muhibin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 68. 
32

 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 188.  
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Jadi, motivasi belajar adalah daya 

penggerak dari dalam diri individu untuk 

melakukan kegiatan belajar untuk 

menambah pengetahuan dan 

keterampilan. Motivasi ini tumbuh karena 

ada keinginan untuk bisa mengetahui dan 

memahami sesuatu dan mendorong serta 

mengarahkan minat belajar sehingga 

sungguh-sungguh untuk belajar dan 

termotivasi untuk mencapai prestasi.
33

 

Dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri individu yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, 

dan yang memberikan arah pada kegiatan 

                                                 
33

 Iskandar, Psikologi Pendidikan, 181. 
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belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

akan tercapai. Jika individu mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi, maka 

individu tersebut akan mencapai prestasi 

yang baik.
34

 

b. Pentingnya Motivasi Belajar  

Motivasi belajar penting bagi siswa 

dan guru. Bagi siswa pentingnya motivasi 

belajar adalah sebagai berikut :
35

 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal 

belajar, proses, da hasil belajar  

2) Menginformasikan tentang kekuatan 

usaha belajar, yang membandingkan 

dengan teman sebaya 

3) Mengarahkan kegiatan belajar 

4) Membesarkan semangat belajar  

                                                 
34

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 156. 
35

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 85.  
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5) Menyadarkan tentang adanya 

perjalanan belajar dan kemudian 

bekerja.  

c. Macam-macam Motivasi Belajar 

Ada dua macam motivasi dalam 

belajar, yakni: 

1) Motivasi Intrinsik, adalah motivasi 

yang datangnya secara alamiyah atau 

murni dari diri peserta didik itu sendiri 

sebagai wujud adanya kesadaran diri 

dari lubuk hati yang paling dalam.
36

 

Bila seorang telah memiliki motivasi 

intrinsik dalam dirinya, maka ia secara 

sadar akan melakukan suatu kegiatan 

yang tidak memerlukan motivasi dari 

                                                 
36

 Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 26. 
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luar dirinya.
37

 Misalnya, seorang 

peserta didik mempelajari ilmu 

pengetahuan alam karena dia 

menyukai pelajaran tersebut.
38

 

2) Motivasi Ekstrinsik, adalah motivasi 

yang datangnya disebabkan faktor-

faktor di luar diri peserta didik.
39

 

Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik 

apabila anak didik menempatkan 

tujuan belajarnya diluar faktor-faktor 

situasi belajar. Anak didik belajar 

karena hendak mencapai tujuan yang 

terletak diluar hal yang dipelajarinya.
40

 

Motivasi ekstrinsik muncul akibat 

                                                 
37

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 150. 
38

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), 49. 
39

 Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, 27. 
40

 Djamarah, Psikologi Belajar, 149-151. 
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insentif eksternal atau pengaruh dari 

luar peserta didik.
41

 Faktor ekstrinsik 

tersebut adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik.
42

 

Misalnya tuntutan, imbalan, dan 

hukuman.
43

 

Seseorang yang melakukan aktivitas 

belajar secara terus menerus tanpa motivasi 

dari luar dirinya merupakan motivasi 

intrinsik yang sangat penting dalam 

aktivitas belajar. Namun, seseorang yang 

tidak mempunyai keinginan untuk belajar, 

dorongan dari luar dirinya merupakan 

motivasi ekstrinsik yang diharapkan. Oleh 

                                                 
41

  Sani, Inovasi Pembelajaran, 49. 
42

 Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, 23. 
43

 Sani, Inovasi Pembelajaran, 49. 
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karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan 

bila motivasi intrinsik tidak ada dalam diri 

seseorang sebagai subjek belajar.
44

 

Dari penjelasan di atas Iskandar 

menyebutkan bahwa indikator motivasi 

belajar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:
45

  

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk 

berhasil dalam belajar 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan 

4) Adanya pemberian penghargaan dalam 

proses belajar 

                                                 
44

 Djamarah, Psikologi Belaja, 149. 
45

 Iskandar, Psikologi Pendidikan, 184. 
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5) Adanya lingkungan yang kondusif 

untuk belajar dengan baik. 

d. Fungsi Motivasi Belajar  

Fungsi motivasi meliputi berikut ini : 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau 

suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka 

tidak akan timbul suatu perbuatan 

seperti belajar. Pada mulanya anak 

didik tidak ada hasrat untuk belajar, 

tetapi karena ada sesuatu yang dicari 

muncullah minatnya untuk belajar. 

Sesuatu yang ingin dicari itu dalam 

rangka untuk memuaskan rasa ingin 

tahunya dari sesuatu yang akan 

dipelajari. Sesuatu yang belum 

diketahui tersebut akhirnya mendorong 

anak didik untuk belajar dalam rangka 
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mencari tahu. Sikap itulah yang 

mendasari dan mendorong ke arah 

sejumlah perbuatan dalam belajar.
46

 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 

Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

Anak didik yang memiliki motivasi 

dapat menyeleksi mana perbuatan yag 

harus dilakukan dan mana perbuatan 

yang harus diabaikan. Sesuatu yang 

akan dicari anak didik merupakan 

tujuan belajar yang akan dicapainya. 

Tujuan belajar itulah sebagai pengarah 

yang memberikan motivasi kepada 

anak didik dalam belajar.
47

 

                                                 
46

 Rahmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja 
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3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. 

Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
48

 

e. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Belajar 

Motivasi belajar merupakan faktor 

psikis non-intelektual. Peranannya yang 

khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. 

Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar.
49

 Motivasi 

belajar yang dimiliki siswa akan 

memberikan pengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang mereka ikuti dan 
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49
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tentunya akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang mereka dapatkan. 

Motivasi belajar sebagai motivasi 

intrinsik pada umumnya bersifat permanen, 

diprediksi memberi sumbangan yang tidak 

yang tidak kecil terhadap keberhasilan 

belajar. Oleh karena itu, setiap peserta 

didik hendaknya membagun dirinya dan 

memiliki motivasi belajar yang kuat.
50

 

Motivasi dirumuskan sebagai 

dorongan, baik diakibatkan faktor dari 

dalam maupun dari luar peserta didik, 

untuk mencapai tujuan tertentu guna 

memenuhi atau memuaskan suatu 

kebutuhan. Dalam konteks pembelajaran 

maka kebutuhan tersebut berhubungan 
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dengan kebutuhan untuk belajar. Teori 

behavioristik menjelaskan motivasi sebagai 

fungsi rangsangan (stimulus) dan 

respons.
51

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Jenkins dan Unwin hasil 

belajar adalah pernyataan yang 

menunjukkan tentang apa yang mungkin 

dikerjakan peserta didik sebagai hasil 

kegiatan belajarnya.
52

 Sedangkan menurut 

Hamalik hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai, pengertian, dan sikap serta 

apersepsi dan abilitas.
53
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Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang 

dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikir maupun 

keterampilan motorik. Hampir sebagian 

terbesar dari kegiatan atau perilaku yang 

diperlihatkan seseorang merupakan hasil 

belajar. Di sekolah hasil belajar ini dapat 

dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran yang ditempuhnya.
54

 

Menurut Benjamin S. Bloom ada 

tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik. Sedangkan 

menurut A.J Romiszowski hasil belajar 

merupakan keluaran (output) dari suatu 

sistem pemrosesan masukan  (input). 

Masukan dari sistem tersebut berupa 

bermacam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatan atau 

kinerja.
55

 

Berbeda lagi menurut Horward 

Kingsley, ia membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni:
56

 

1) Keterampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan pengertian 

3) Sikap dan cita-cita 
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 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan 
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Masing-masing jenis hasil belajar 

dapat diisi dengan bahan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum.
 57

 Sedangkan 

menurut Gagne, membagi lima kategori 

hasil belajar, yaitu:
58

 

1) Informasi verbal, yaitu kapasitas 

menungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun 

tulisan. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambing. 

3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahka aktivitas 

kognitifnya. 
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4)  Keterampilan motorik, yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmai dalam urusan dan 

koordinasi sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima 

atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

b. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar meliputi beberapa 

aspek, yaitu :
59

 

1) Pemahaman Konsep (aspek kognitif) 

Menurut Dorothy J. Skeel, 

konsep merupaka suatu yang 

tergambar dalam fikiran, suatu 

pemikiran, gagasan atau suatu 
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 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 
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pengertian. Jadi, konsep ini merupakan 

sesuatu yang telah melekat dalam hati 

seseorang dan tergambar dalam 

pikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian.orang yang telah memiliki 

konsep, berarti orang tersebut telah 

memiliki pemahaman yang jelas 

tentang suatu konsep atau citra mental 

tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat 

berupa objek konkrit ataupun gagasan 

yang abstrak. 

2) Ketrampilan Proses (aspek 

psikomotor) 

Menurut Usman dan Setiawati 

ketrampilan proses merupakan 

ketrampilan yag mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, 
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fisik, dan sosial yang mendasar 

sebagai penggerak kemampuan yang 

lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

Menurut Indrawati ada enam aspek 

ketrampilan proses, meliputi observasi, 

klasifikasi, pengukuran, 

mengomunikasikan, memberikan 

penjelasan atau interpretasi terhadap 

suatu pengamatan, dan melakukan 

eksperimen. 

3) Sikap (aspek afektif) 

Menurut Lange sikap tidak 

hanya merupakan aspek mental 

semata, melainkan mencakup pula 

aspek respons fisik. Jadi, sikap ini 

harus ada kekompakan antara mental 

dan fisik secara serempak. Jika mental 
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saja yang dimunculkan, maka belum 

tampak secara jelas sikap seseorang 

yang ditunjukkannya. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar  

Faktor-faktor yang memengaruhi 

hasil belajar terdiri dari faktor internal dan 

faktor eksternal :
60

 

1) Faktor Internal  

a) Jasmaniah. Faktor-faktor kesehatan 

atau kelainan fungsi pada tubuh 

jasmaniah peserta didik akan 

memberikan pengaruh terhadap 

kegiatan belajar yang dialaminya.  

b) Psikologis. Perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesepian akan 
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mempengaruhi kegiatan belajar yang 

dialami peserta didik. 

c) Kelelahan. Kelelahan jasmani 

maupun rohani akan memberikan 

pengaruh yang buruk terhadap proses 

belajar yang dialami peserta didik. 

2) Faktor Eksternal  

a) Lingkungan luar 

b) Kondisi keluarga di rumah 

c) Keadaan sekolah 

d) Kondisi masyarakat sekitar rumah 

dan sekolah 

4. Mata Pelajaran PAI 

a. Pengertian PAI 

Menurut Zakiyah Daradjat, 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh 
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peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami kandungan ajaran Islam secara 

menyeluruh, menghayati makna tujuan, 

yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup. Sependapat dengan hal tersebut, 

Tayar Yusuf mengungkapkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan kepada generasi muda agar 

kelak menjadi manusia muslim, bertakwa 

kepada Allah Swt, berbudi pekerti luhur, 

dan berkepribadian yang memahami, 

menghayati, dan mengamalka ajaran 

agama Islam dalam kehidupannya.
61
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Jadi, pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional.
62

 

b. Fungsi Pembelajaran PAI 

Pendidikan agama Islam di sekolah 

atau madrasah berfungsi sebagai :
63
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1) Pengembagan, yaitu meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Allah SWT yang telah telah 

ditanamka dalam lingkungan keluarga. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoma 

hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk 

menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran agama Islam 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan, pemahama, dan 
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pengalaman ajaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk mengkal hal-

hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat 

membahayaka dirinya dan 

menghambat perkembangannya 

menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan 

keagamaan secara umum, sistem, dan 

fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurka 

anak-anak yang memiliki bakat khusus 

di bidang agama Islam agar bakat 

tersebut berkembag secara optimal. 

C. Kerangka Berpikir  
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1. Jika kesehatan mental peserta didik baik maka 

hasil belajar peserta didik tinggi. 

2. Jika kesehatan mental peserta didik buruk maka 

hasil belajar peserta didik rendah. 

3. Jika motivasi belajar peserta didik tinggi maka 

hasil belajar peserta didik tinggi. 

4. Jika motivasi belajar peserta didik rendah maka 

hasil belajar peserta didik rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.
64

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir 

yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

                                                 
64

 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
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Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan mental siswa dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar PAI siswa pada Kelas X di 

SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kesehatan mental siswa dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar PAI siswa Kelas X di SMAN 

2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana dan 

struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa, 

sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas 

permasalahan-permasalahan penelitian.
65

 

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan. Rancangan penelitian 

bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban 

terhadap semua langkah yang akan diambil. Agar 

rancangan dapat memperkirakan hal-hal apa yang 

akan di ambil dan dipegang selama penelitian.
66
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Dalam rancangan penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

penekanannya pada pengujian teori melalui 

pengukuran variabel dengan angka dan melakukan 

analisis data secara statistik.
67

 Untuk menganalisis 

data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan 

analisis regresi, yaitu suatu metode statistika yang 

mempelajari pola hubungan yang logis (ada 

teorinya) antara dua atau lebih variabel dimana 

salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel 

terikat/dependen (variabel yang nilai-nilainya 

tergantung pada variabel yang lain dan merupakan 

variabel yang diramalkan atau diterangkan 

nilainya) dan yag lainnya sebagai variabel 

bebas/independen (variabel yang nilai-nilainya 

tidak tergantung pada variabel lain dan merupakan 
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variabel yang digunakan untuk meramalkan atau 

menerangkan variabel lain).
68

 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

yang saling berhubungan sehingga peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

sifat korelasional.  

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.
69

 Hal ini 

sejalan dengan Suharsimi Arikunto yang 

menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 
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subjek penelitian. Apabila seorang peneliti 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.
70

  Dalam 

bidang pendidikan kelompo yag menjadi 

populasi bisa kelompok manusia secara 

individual seperti siswa, guru, dan individu 

lainnya atau bisa juga kelompok yang bukan 

individu seperti kelas, sekolah, atau berbagai 

fasilitas.
71

 

Dalam penelitian ini populasinya adalah 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo yang 

berjumlah 343 siswa.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajarinya semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti  dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.
72

 Dalam penelitian ini mengambil 

30% dari jumlah populasi. Hal ini berdasarkan 

peryataan yang mengatakan bahwa (1) Jika 

jumlah anggota populasi sampai dengan 50, 

maka sebaiknya dijadikan sampel semua atau 

sering disebut dengan sampel total, artinya 

seluruh anggota populasi dijadikan sebagai 

objek penelitian. (2) Jika jumlah anggota 
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populasi berada antara 51 sampai 100, maka 

sampel dapat diambil 50-60% atau dapat juga 

menggunakan sampel total. (3) Jika anggota 

populasi berada antara 101 sampai dengan 500, 

maka sampel dapat diambil 30-40%. (4) Jika 

jumlah anggota populasi berada antara 501 

sampai dengan 1000, maka sampel dapat 

diambil 20-25%, dan (5) Jika jumlah anggota 

populasi di atas 1000, maka sampel dapat 

diambil 10-15%.
73

 

Dalam pengambilan sampling ini 

peneliti menggunakan teknik simple random 

sampling, yaitu pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu. Dalam teknik ini setiap individu memiliki 
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peluang atau kesempatan yang sama untuk 

dijadikan subjek penelitian.
74

 Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 103 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo yang terdiri 

dari : 

1) Kelas X IPS 1 = 36 

2) Kelas X IPA 8 = 33 

3) Kelas X IPA 3 = 34 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.
75

 Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, yaitu : 
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1. Data tentang kesehatan mental siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo dalam mata pelajaran PAI 

tahun ajaran 2018/2019 

2. Data tentang motivasi belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo dalam mata pelajaran PAI 

tahun ajaran 2018/2019 

3. Data tentang hasi belajar siswa kelas X SMAN 

2 Ponorogo dalam mata pelajaran PAI tahun 

ajaran 2018/2019. 
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Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Item 

Sebelum 

Uji Coba 

Item 

Sesudah 

Uji Coba 

Kesehata

n Mental 

(X1) 

- 

1. Dapat 

menyesuaikan 

diri dan 

mengatasi 

kesulitan 

Angket 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 

5, 8 

2. Bertanggung 

jawab terhadap 

sesame 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15 

9, 10, 12, 

13, 14, 15 

3. Memiliki rasa 

humor 

16, 17, 18, 

19, 20, 21 

16, 17, 20, 

21 

4. Merasa 

bahagia, 

memiliki 

pandangan 

hidup yang 

baik, 

keseimbangan 

emosi dan tidak 

tergantung 

kepada orang 

lain 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30 

24, 25, 26, 

27, 28, 30 

Motivasi 

Belajar 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

- 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

dalam belajar Angket 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

8, 9, 10, 

11, 12, 13,  

8, 10, 11, 

12, 13 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data.
76

 Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini adalah: 
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 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS, 64. 

dalam belajar 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

14, 15, 16, 

17, 18, 19 

14, 16, 17, 

18, 19 

4. Adanya 

pemberian 

penghargaan 

dalam proses 

belajar 

20, 21, 22, 

23, 24 

20, 21, 24 

5. Adanya 

lingkungan 

yang kondusif 

untuk belajar 

dengan baik. 

25, 26, 27, 

28, 29, 30 

25, 26, 28, 

30 

Hasil 

Belajar 

(Y) 

 Nilai raport 

semester ganjil 

mata pelajaran PAI 

siswa  kelas X  

SMAN 2 Ponorogo 

tahun ajaran 

2018/2019. 

Dokume

ntasi 
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1. Angket  

Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
77

 Angket pada dasarnya 

merupakan daftar pertanyaan yang jawabannya 

merupakan satuan atau unit data penelitian yang 

diperlukan.
78

 Peneliti menggunakan teknik ini 

untuk mencari data mengenai kesehatan mental 

dan motivasi belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert, yaitu sejumlah pertanyaan positif 
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dan negatif mengenai suatu objek sikap.
79

 

Dasar utama skala likert adalah 

unidemonsial,yaitu keyakinan bahwa semua 

butir pernyataan harus mengukur hal yang 

sama. Likert menghilangkan kebutuhan akan 

judges seperti pada skala Thurstone dengan 

cara meminta responden untuk mengisi skala 

sikapnya menentukan pendapatnya pada suatu 

kontinum sikap dari mulai: sangat setuju-

setuju-tidak tahu atau ragu-ragu-tidak setuju 

dan sangat tidak setuju.
80

 

Skala yang  digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

                                                 
79
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terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah 

ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut 

sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian 

ini dijabarkan melalui dimensi menjadi sub 

variabel-sub variabel kemudian dijadikan 

indikator-indikator yang dapat dijadikan  

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 

pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.
81

 

Dengan menggunakan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi 

sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan 

lagi menjadi indikator-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya indikator-indikator yang 

terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

                                                 
81
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membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

oleh responden.
82

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada 

skala likert tersebut harus disesuaikan dengan 

jenis narasi pertanyaan atau pernyataan, yaitu 

apakan narasi pertanyaan bersifat negatif 

(Unfavorable) atau narasi pertanyaannya 

bersifat positif (Favorable). 

Berikut ini pemberian skor untuk setiap 

jenjang skala likert baik itu pertanyaan yang 

positif ataupun yang negatif yang dapat dilihat 

pada tabel: 
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Tabel 3.2 

Skor Skala Likert 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-

KADANG 

2 KADANG-

KADANG 

3 

TIDAK 

PERNAH 

1 TIDAK 

PERNAH 

4 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui 

dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis 

yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 

berguna bagi sumber data, bukti, informasi, 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar 
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ditemukan, dan membuka kesempatan untuk 

lebih memperluas pengetahuan terhadap 

sesuatu yang diselidiki.
83

 

Peneliti akan menggunakan metode 

dokumentasi untuk mencari informasi tentang 

SMAN 2 Ponorogo, struktur organisasi sekolah 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sekolah yang berbentuk dokumen, terutama 

untuk mencari informasi hasil belajar berupa 

nilai Ulangan Akhir Semester Ganjil tahun 

ajaran 2018/2019 mata pelajaran PAI siswa 

kelas X di SMAN 2 Ponorogo. 

3. Observasi  

Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan perilaku subjek penelitian yang 
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dilakukan secara sistematik.
84

 Teknik observasi 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap obyek 

yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang 

secara khusus diadakan (laboratorium) maupun 

dalam situasi alamiah atau sebenarnya 

(lapangan).
85

 

Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat 

langsung diamati oleh peneliti.
86
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Observasi dapat dilakukan dengan 

partisipasi ataupun non-partisipasi. Dalam 

observasi partisipasi (participatory 

observation) pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat 

ikut sebagai peserta rapat atau peserta 

pelatihan. Dalam observasi non-partisipatif 

(non-partisipatory observation) pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan, dia haya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam 

kegiatan.
87

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

non-partisipatif (non-partisipatory 

observation), karena peneliti ingin mengamati 

cara mengajar guru PAI kelas X di SMAN 2 

Ponorogo, situasi dan kondisi saat proses 
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belajar mengajar PAI kelas X di SMAN 2 

Ponorogo serta sarana dan prasarana yang 

tersedia di SMAN 2 Ponorogo. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
88
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Karena data penelitian adalah data 

kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan 

statistik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

dua langkah teknik analisa data, yakni analisa data 

pra penelitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: Adapun analisis data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 
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peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
89

 

Untuk menguji validitas instrumen 

dalam penelitian ini peneliti menggunaka 

jenis validitas konstruk, sebab variabel 

dalam penelitian ini berkaitan dengan 

fenomena dan obyek yang abstrak tetapi 

gejalaya dapat diamati dan diukur. Adapun 

cara menghitungnya menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment, sebagai berikut:
90

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦) 

√{𝑁Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2}{𝑁Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2}
 

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦  = Angka indeks korelasi product 

moment 

Σ𝑥 = Jumlah seluruh nilai 𝑥 
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Σ𝑦 = Jumlah seluruh nilai 𝑦 

Σ𝑥𝑦 = Jumlah perkalian antara nilai 𝑥 

dan nilai 𝑦 

𝑁     = Number of cases 

Kriteria dari validitas setiap item 

pernyataan adalah apabila koefisien korelasi 

(rhitung) positif dan lebih besar atau sama 

dengan rtabel maka item tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya apabila 

rhitung negatif atau lebih kecil maka item 

tersebut dinyatakan tidak valid (drop). 

Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (Tidak valid), maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket.
91
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Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen dengan menggunakan aplikasi 

spss versi 16 dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  

Tabel 3.3 

Uji Validitas Instrumen Kesehatan 

Mental 

No 

Item 

Rxy Rtabel Keterangan 

1.  0.547 0, 355 VALID 

2.  0, 448 0, 355 VALID 

3.  0, 561 0, 355 VALID 

4.  0, 565 0, 355 VALID 

5.  0, 505 0, 355 VALID 

6.  0, 003 0, 355 TIDAK 

VALID 

7.  0, 172 0, 355 TIDAK 

VALID 

8.  0, 415 0, 355 VALID 

9.  0, 574 0, 355 VALID 

10.  0, 447 0, 355 VALID 

11.  0, 308 0, 355 TIDAK 

VALID 

12.  0, 499 0, 355 VALID 

13.  0, 370 0, 355 VALID 

14.  0, 396 0, 355 VALID 
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15.  0, 575 0, 355 VALID 

16.  0, 386 0, 355 VALID 

17.  0, 393 0, 355 VALID 

18.  0, 143 0, 355 TIDAK 

VALID 

19.  0, 335 0, 355 TIDAK 

VALID 

20.  0, 409 0, 355 VALID 

21.  0, 388 0, 355 VALID 

22.  0, 343 0, 355 TIDAK 

VALID 

23.  0, 192 0, 355 TIDAK 

VALID 

24.  0, 375 0, 355 VALID 

25.  0, 551 0, 355 VALID 

26.  0, 593 0, 355 VALID 

27.  0, 557 0, 355 VALID 

28.  0, 486 0, 355 VALID 

29.  0, 251 0, 355 TIDAK 

VALID 

30.  0, 519 0, 355 VALID 

Dari hasil uji validitas instrumen 

diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

variabel kesehatan mental dari 30 item 

terdapat 22 item yang dinyatakan valid dan 8 

item dinyatakan tidak valid. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji 
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validitas variabel kesehatan mental dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Instrumen Motivasi 

Belajar 

No 

Item 

Rxy Rtabel Keterangan 

1.  0, 673 0, 355 VALID 

2.  0, 521 0, 355 VALID 

3.  0, 636 0, 355 VALID 

4.  0, 492 0, 355 VALID 

5.  0, 519 0, 355 VALID 

6.  0, 060 0, 355 TIDAK 

VALID 

7.  0, 442 0, 355 VALID 

8.  0, 470 0, 355 VALID 

9.  0, 081 0, 355 TIDAK 

VALID 

10.  0, 416 0, 355 VALID 

11.  0, 734 0, 355 VALID 

12.  0, 394 0, 355 VALID 

13.  0, 618 0, 355 VALID 

14.  0, 419 0, 355 VALID 

15.  0, 207 0, 355 TIDAK 

VALID 

16.  0, 419 0, 355 VALID 

17.  0, 640 0, 355 VALID 

18.  0, 634 0, 355 VALID 
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19.  0, 639 0, 355 VALID 

20.  0, 692 0, 355 VALID 

21.  0, 454 0, 355 VALID 

22.  0, 103 0, 355 TIDAK 

VALID 

23.  -0, 262 0, 355 TIDAK 

VALID 

24.  0, 382 0, 355 VALID 

25.  0, 538 0, 355 VALID 

26.  0, 444 0, 355 VALID 

27.  0, 313 0, 355 TIDAK 

VALID 

28.  0, 405 0, 355 VALID 

29.  0, 056 0, 355 TIDAK 

VALID 
30.  0, 486 0, 355 VALID 

Dari hasil uji validitas instrumen 

diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

variabel motivasi belajar dari 30 item 

terdapat 23 item yang valid dan  7 item yang 

tidak valid. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk uji validitas variabel 

motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 

5. 
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b. Uji Reliabilitas Instrumen  

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.
92

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Internal Consistency dilakukan dengan cara 

menentukan instrumen sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh di analisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis data dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen. 

Dan dikatakan reliabel jika lebih dari r = 
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0,3.
93

 Untuk menguji reliabilitas instrumen 

yakni dengan menggunakan rumus varian. 

Rumus untuk varian, yakni:    

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑥2 –  
(∑ 𝑥)²

𝑁

𝑁
 

Setelah itu untuk mendapatkan 

informasi reliabilitasnnya, nilai koefesien 

alpha cronbach (𝑟11) dibandingkan dengan 

r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Apabila nilai rtabel ≥ rt𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 

instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Berikut adalah rumus koefesien alpha 

cronbach.
94

 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −  

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan:  

𝑟11 = koefisien reliabilitas tes 
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k  = banyaknya butir item  

∑ 𝜎𝑖
2 = total jumlah varian 

𝜎𝑡
2  = jumlah varian skor dari tiap-tiap 

butir item 

1 = bilangan konstanta 

Dari hasil uji reliabilitas variabel 

motivasi belajar dan keaktifan belajar dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Kesehatan Mental dan Motivasi Belajar 

Variabel R11 Rtabel Keterangan 

Kesehatan 

Mental 

0, 819 0, 355 Reliabel 

Motivasi 

Belajar 

0, 814 0, 355 Reliabel 

Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan spss versi 16, maka dapat dilihat 

pada lampiran 12 dan 13. 
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2. Tahap Analisis Data Penelitian 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan salah satu 

uji asumsi yang dilakukan sebagai salah satu 

prasyarat dalam analisis regresi. Uji 

normalitas digunakan untuk memastikan 

bahwa nilai rerata komponen pengganggu 

(error) adalah nol.
95

 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menghindari kesalahan adalah dengan 

mencari mean dan standar deviasi dengan 

rumus sebagai berikut:
96

 

Rumus Mean: 

𝑀𝑥 = 
∑ 𝑥

𝑛
 

Rumus Standar Deviasi: 
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SD𝑥 = √
∑ 𝑥2

𝑛
− M𝑥

2  

Keterangan: 

𝑀𝑥 dan 𝑀𝑦  : Mean atau rata-rata 

yang dicari 

∑ 𝑥  dan ∑ 𝑦  : Jumlah skor-skor 

(nilai-nilai) yang ada 

 𝑛    : Jumlah observasi 

SD𝑥 dan 𝑆𝐷𝑦  : Standar Deviasi 

∑ 𝑥2 dan ∑ 𝑦2  : jumlah skor x dan y 

setelah terlebih dahulu      

dikuadratkan 

M𝑥
2 dan 𝑀𝑦

2  : Nilai rata-rata 

mean skor x dan y 

yang telah 

dikuadratkan 



100 
 

 

Dari rumus tersebut dapat diketahui 

mean dan standar deviasi. Untuk 

mengetahui kesehatan siswa, motivasi 

belajar, dan hasil belajar siswa 

mengelompokkan siswa dalam tiga 

rangking, yaitu rangking atas (kelompok 

anak didik yang tergolong pandai), 

rangking tengah (kelompok anak didik yang 

tergolong sedang), dan rangking bawah 

(kelompok anak didik yang tergolong 

lemah), dengan menggunaka patokan 

sebagai berikut :  

a) Skor lebih dari mean + 1.SD adalah 

tingkat baik 

b) Skor kurang dari Mean -1.SD adalah 

kurang 
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c) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean 

+1.SD adalah cukup.
97

  

Setelah dibuat pengelompokan 

kemudian dicari frekuensinya dan hasilnya 

diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
𝑓𝑖

𝑛
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
98

 

b. Uji Linieritas Data 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat 

yang biasanya dilakukan jika akan analisis 

korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel secara signifikan mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak. Untuk 
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pengujian uji linieritas menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada 

SPSS digunakan Test for Linearity dengan 

taraf signifikansi 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

bila nilai signifikansi pada Deviation From 

Linearity lebih dari 0,05.
99

 

c. Uji Regresi Linier Sederhana  

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2  dengan 

menggunakan rumus regresi linier 

sederhana, karena dalam penelitian ini akan 

mencari pola hubungan antara satu variabel 

dependen dengan satu variabel independen. 

Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan 
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dalam analisis regresi linier sederhana 

adalah sebagai berikut:
100

 

y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

ˆy= b0 + b1 𝒙 (model untuk sampel) 

Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

                              b1 =  
[∑ X1Y𝑛

𝑖=1 ]−𝑛𝑥𝑦̅̅̅̅

[∑ X1
2𝑛

𝑖=1
]−𝑛�̅�2

 

    𝑏0 = �̅� − b1 �̅�    

d. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 

Variabel Bebas 

Teknik analisa data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah 3 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

berganda dengan 2 variabel bebas. 

Hubungan antara satu variabel terikat 
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dengan dua variabel bebas dapat dikatakan 

linier jika dapat dinyatakan dalam:
101

  

y = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk 

populasi)
 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2  (model untuk 

sampel) 

Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan 

rumus: 

  b1  =  

(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋1 𝑌
𝑛
𝑖=1 )−(∑ 𝑋2 𝑌

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1 𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

  b2  =  

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2 𝑌
𝑛
𝑖=1 )−(∑ 𝑋1 𝑌

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1 𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1 )²

   

 b0 =  
∑ 𝑦−𝑏1   

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥1−𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
                

 Dimana:      

                                                 
101

 Ibid., 125. 



105 
 

 

∑ 𝑋1
2 𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1 −
(∑ 𝑋1 

𝑛
𝑖=1 )²

𝑛
  𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋2
2 𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑋2 

𝑛
𝑖=1 )²

𝑛
    𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1 𝑥2  −𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋2 

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
   

∑ 𝑋2 𝑌
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥2 𝑦  −𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦 

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
   

∑ 𝑌2𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑦2 −

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 )²

𝑛
    𝑛

𝑖=1  

Keterangan:  

y : Variabel dependen 

ŷ : Hasil prediksi nilai y 

𝑥 : Variabel independen 

𝑏0: Intercept populasi (nilai ŷ jika x = 

0) 

𝑏1: Slope (angka/arah koefesien 

regresi) 𝑥1 

𝑏2 : Slope (angka/arah koefesien 

regresi) 𝑥2 

x : Mean dari penjumlahan variable x 
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ȳ : Mean dari penjumlahan variable y 

n : Jumlah responden 

Untuk uji signifikan model 

dalam analisis regresi linier berganda 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

tabel Anova (Analysis or Varians).  

Hipotesis : 

Ho : 𝛽𝑖 = 0 (kesehatan mental siswa 

dan motivasi belajar siswa tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar mata 

pelajaran PAI kelas X di SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019). 

Ha  : 𝛽𝑖 ≠ 0 (kesehatan mental siswa 

dan motivasi belajar siswa 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar mata 
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pelajaran PAI kelas X di SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019). 

Tabel 3.6 

Analysis or Varians 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1 𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2 𝑦) −
(∑ 𝑦)2

𝑛
 MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-P-1 SSE= ∑ 𝑦2-(𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1 𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2 𝑦) MSR=
𝑆𝑆𝑅

𝑛−2
 

Total n-1 
 

n

y
ySST

2

2 
   

 

Dari perolehan hasil tabel anova, 

selanjutnya diujikan dengan rumus:  

F hitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
  

F table = F α (P : n-P-1) 

Maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel 



108 
 

 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh/koefesien determinasinya yaitu 

dihitung dengan rumus: 

 𝑅2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

Dimana : 

R² → Koefisien determinasi / proposi 

keragaman /variabilitas total di sekitar 

nilai tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh 

model regresi (biasanya dinyatakan 

dalam persen).
102
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah
103

 

NPSN   : 20510147 

Nama Sekolah  : SMAN 2 Ponorogo 

Alamat   : Jalan Pacar Pacar 

No. 24 

Kelurahan/Desa  : Tonatan 

Kecamatan   : Ponorogo 

Kabupaten/Kota  : Ponorogo 

Provinsi   : Jawa Timur 

Telepon/HP  : (0352) 481268 

Jenjang   : Menengah Atas 

Status (Negeri/Swasta) : Negeri 
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 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 03/D/14-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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Tahun Berdiri  :1979 

Hasil Akreditasi  : A 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah
104

 

SMA 2 Ponorogo berdiri pada tanggal 

16 Juli 1979, dengan SK menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 

8188/1979, tanggal 30 September 

1979.Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

035/0/1997 nama tersebut diubah menjadi SMU 

Negeri 2 Ponorogo.  

Sekolah ini sudah memiliki gedung 

sendiri sebanyak 9 lokal yang dibangun sejak 

tahun 1978. Tetapi gedung-gedung tersebut 

belum dapat dipakai karena belum dilengkapi 

dengan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Oleh 
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 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 04/D/14-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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karena itu proses KBM sehari-hari 

dilaksanakan pada siang hari di SMA Negeri 1 

Ponorogo yang pada saat itu menempati gedung 

swasta milik Yayasan Pembangunan Bakti di 

jalan Batoro Katong Ponorogo (sekarang 

dipakai SMA Bakti Ponorogo).  

Penerimaan murid perdana dikelola oleh 

SMA Negeri 2 Ponorogo dengan siswa 3 kelas 

144 orang yang merupakan hasil seleksi dengan 

sistem “Test Tulis” dan “Wilayah calon”. 

Materi test tulis meliputi PMP, Bahasa 

Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA 

dan IPS. Sedangkan wilayah calon dibagi 

menjadi 2 bagian yakni wilayah “Ponorogo 

Utara” dan “Ponorogo Selatan” dengan garis 

batas Jalan Imam Bonjol ke Timur (Jl. Alun-

alun Selatan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Gajah 



112 
 

 

Mada dan Jl. Ir. Juanda) sampai dengan Jl. 

Raya Pulung (Halim Perdana Kusuma).  

Calon siswa yang lulus test dan 

berdomisili di Ponorogo selatan dinyatakan di 

terima di SMA 2 Ponorogo melalui sistem 

seleksi. Beberapa bulan kemudian berdiri SMA 

2 Ponorogo yang baru memiliki Kepala Sekolah 

definitif sebagai pengelola tetap dan sekaligus 

juga sebagai pengajar mata pelajaran Tata 

buku, beliau bernama Soeprantiyo berasal dari 

Mojoroto, Kediri. Bersama dengan enam orang 

guru bantu yang bertugas di sekolah ini sejak 

berdiri, mereka adalah: Parmo Ramelanadji, 

S.Pd (mengajar Sejarah dan Geografi), 

Mulyadi, S. Pd (Penjaskes), Alm. Sigit 

Nurcahyo, BA (PMP), Sri Utami (Ekonomi dan 

Bahasa Inggris) dan Siti Atiyanto, BA 
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(Biologi), SMA 1 dan SLTP 1 Ponorogo yang 

membantu mengajar mata pelajaran lain.  

Pada tahun 1980 SMA 2 sudah memiliki 

gedung sendiri di Jl. Pacar 24 Ponorogo. 

Sampai saat ini, SMA Negeri 2 telah 

mengalami beberapa kali pergantian pimpinan: 

Suprayanto, BA, Hadi Sudarmo, BA, Pranowo, 

BA, Drs. Sudarno, Marniti, BA, Drs. Sutarlan, 

Drs. Mukailani, HS, Drs. Djamil Effendi dan 

Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd. 

3. Letak Geografis
105

 

Secara geografis SMA Negeri 2 Ponorogo 

terletak di: Jalan : Pacar no. 24  

Desa/Kelurahan : Tonatan Klasifikasi Geografis 

: Perkotaan Kecamatan : Ponorogo  

Kabupaten : Ponorogo Provinsi : Jawa Timur  
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 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 05/D/14-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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SMA Negeri 2 Ponorogo ini memiliki lokasi 

yang sangat strategis. Selain itu juga didukung 

dengan kemudahan transportasi karena dekat 

dengan beberapa sekolah tinggi di Ponorogo. 

Sehingga membuat semua orang mudah untuk 

mengunjunginya 

4. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
106

 

a. Visi 

“Menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertakwa, cerdas, dan berkarakter serta 

berbudaya lingkungan.” 

Indikator : 

1) Cerdas disini meliputi cerdas secara 

spiritual, sosial, dan intelektual. 

2) Berkarakter artinya dapat membawa diri 

dalam berbagai kelompok pergaulan 
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sesuai dengan norma agama, 

masyarakat, dan negara. 

3) Berbudaya lingkungan artinya menjaga 

kesehatan dan kebersihan diri dan 

lingkungan serta peduli pada 

permasalahan lingkungan hidup. 

b. Misi  

1) Melaksanakan pembelajaran untuk 

menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga terwujud 

keseimbangan iman, takwa, ilmu, dan 

amal serta berbudi pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang 

efektif dan efisien untuk peningkatan 

kemampuan intelektual dan kecakapan 

hidup. 
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3) Melaksanakan program pembelajaran 

yang mampu mengaktualisasi jati diri 

siswa yang unggul dalam bidang 

akademik dan non akademik. 

4) Menciptakan kondisi lingkungan 

sekolah yang kondusif sehingga peserta 

didik merasa nyaman belajar di sekolah.  

5) Mendorong semangat keunggulan 

secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah  

6) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan kelompok kepentingan yang 

terkait dengan sekolah (stake holders) 

7) Mendorong warga sekolah untuk 

memiliki dan melaksanakan prinsip 
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kesetaraan dalam kemajemukan di dunia 

global. 

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, 

sehat, dan mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sebagai wujud 

pelestarian terhadap lingkungan. 

c. Tujuan 

1) Mempersiapkan peserta didik bertakwa 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia. 

2) Mempersiapkan peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkepribadian, 

cerdas, berkualitas dan berprestasi 

dalam bidang akademis dan non 

akademis. 

3) Membekali peserta didik agar memiliki 

ketrampilan teknologi informasi dan 
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komunikasi serta mampu 

mengembagkan diri secara mandiri. 

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet 

dan gigih berkompetisi, beradaptasi 

dengan lingkungan dan mengembangka 

sikap sportifitas. 

5) Membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar mampu 

bersaing dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

6) Menanamkan sikap santun dan 

berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan didasari keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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7) Menumbuhkan sikap peduli warga 

sekolah untuk mencegah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sekolah. 

5. Struktur Organisasi Sekolah
107

 

SMA Negeri 2 Ponorogo merupakan 

lembaga formal, maka untuk melaksanakan 

program kerja, visi, dan misi secara baik serta 

mencapai tujuan yang telah ditentukan maka 

dibentuk struktur organisasi sekolah. Struktur 

organisasi merupakan suatu bagan tatanan pada 

lembaga atau badan perkumpulan tertentu 

dalam menjalankan roda organisasi. Adapun 

struktur organisasi SMA Negeri 2 Ponorogo 

dapat dilihat dalam lampiran 26. 
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 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 08/D/14-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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6. Sarana dan Prasarana
108

 

Kegiatan belajar mengajar akan berjalan 

baik apabila didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai. Dan dalam rangka 

mencapai target sekolah yang bermutu, maka 

SMAN 2 Ponorogo berusaha menyediakan dan 

memberikan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan di sekolah. Adapun sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh SMAN 2 

Ponorogo adalah ruang kelas, laboratorium, 

ruang OSIS, ruang guru, mushola, kantin, 

kamar mandi dan aula. Untuk lebih rinci 

mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki 

SMA Negeri 2 Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran 27. 
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7. Jumlah Guru dan Siswa
109

 

a. Jumlah Guru 

Tenaga pengajar SMAN 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 42 

guru. Dengan berbagai kemampuan mata 

pelajaran yang diajarkan kepada siswa. 

masing masing guru juga memiliki gelar 

atau asal pendidikannya terdahulu, ada yang 

sudah menempuh sarjana strata 1 bahkan ada 

yang sudah mendapati gelar S2. Tidak 

terdapat guru yang pendidikannya di bawah 

S1. Jumlah guru laki-laki di SMAN 2 

Ponorogo 20 orang, lebih sedikit 

dibandingkan jumlah guru perempuan, yaitu 

22 orang. Dari 42 guru tersebut terdapat 36 

guru yang menyandang status sebagai PNS 
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dan 6 guru menyandang status sebagai 

honorer. Adapun jumlah guru dan 

golongannya dapat dilihat pada lampiran 28. 

b. Jumlah Siswa 

Siswa adalah mereka yang secara 

resmi menjadi siswa SMAN 2 Ponorogo 

dalam buku induk sekolah. SMAN 2 Ponorogo 

memiliki siswa sebanyak 1063 dengan rincian 

343 siswa kelas X, 358 siswa kelas XI , dan 

362 siswa kelas XII. Adapun keterangan 

jumlah siswa dapat dilihat pada lampiran 28. 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo 

yang berjumlah 343 siswa. Pada bab ini, akan 

dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

tentang kesehatan mental, motivasi belajar dan 



123 
 

 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 

X. Untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan 

perhitungan sistematika. Sedangkan metode yang 

diperlukan adalah Analisis Regresi Linier 

Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda. 

Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi Data Kesehatan Mental Pada 

Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas X SMAN 2 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai 

kesehatan mental, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data angket langsung, yaitu 

angket dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

SMAN 2 Ponorogo yang berjumlah 103 siswa. 
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Adapun hasil skor kesehatan mental siswa 

SMAN 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1  

Skor Jawaban Angket Kesehatan Mental 

pada Mata Pelajaran PAI SMAN 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

No. Skor 

Kesehatan 

Mental 

Frekuensi  Prosentase 

1.  40 1 0, 97 % 

2.  42 1 0, 97 % 

3.  43 1 0, 97 % 

4.  44 1 0, 97 % 

5.  45 1 0, 97 % 

6.  46 2 1, 94 % 

7.  47 1 0, 97 % 

8.  48 1 0, 97 % 

9.  49 2 1, 94 % 

10.  50 3 2, 91 % 

11.  51 1 0, 97 % 

12.  53 5 4, 85 % 

13.  54 2 1, 94 % 

14.  55 4 3, 88 % 

15.  56 1 0, 97 % 

16.  57 2 1, 94 % 
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17.  58 2 1, 94 % 

18.  59 3 2, 91 % 

19.  60 2 1, 94 % 

20.  61 1 0, 97 % 

21.  63 4 3, 88 % 

22.  64 1 0, 97 % 

23.  65 5 4, 85 % 

24.  66 2 1, 94 % 

25.  67 4 3, 88 % 

26.  68 6 5, 82 % 

27.  69 7 6, 79 % 

28.  70 1 0, 97 % 

29.  71 3 2, 91 % 

30.  72 4 3, 88 % 

31.  73 5 4, 85 % 

32.  74 2 1, 94 % 

33.  75 2 1, 94 % 

34.  76 1 0, 97 % 

35.  79 1 0, 97 % 

36.  80 2 1, 94 % 

37.  81 6 5, 82 % 

38.  82 2 1, 94 % 

39.  83 3 2, 91 % 

40.  84 1 0, 97 % 

41.  85 1 0, 97 % 

42.  86 1 0, 97 % 

43.  88 2 1, 94 % 

Secara terperinci skor jawaban angket 

kesehatan mental siswa kelas X SMAN 2 
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Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dapat dilihat 

pada lampiran 9. 

Untuk menentukan tingkat kesehatan 

mental siswa pada mata pelajaran PAI SMAN 2 

Ponorogo menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan, yaitu tingkatan tinggi, sedang, 

dan rendah 

Dari lampiran 14 diketaui hasil 

perhitungan minitab versi 17 untuk uji 

normalitas variabel (X1) kesehatan mental 

diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 65, 51. 

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 11, 86. Untuk menentukan 

tingkatan kesehatan mental siswa tinggi, 
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sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus:  

a) Skor lebih dari Mx + 1 SDx = kategori 

kesehatan mental siswa tinggi  

b) Skor antara Mx - 1 SDx sampai Mx + 1 

SDx = kategori kesehatan mental siswa 

sedang  

c) Skor kurang dari Mx - 1 SDx = kategori 

kesehatan mental siswa rendah  

Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut:  

Mx + 1 SDx  = 65, 51+ 1 (11, 86) 

= 65, 51+ 11, 86 

= 77 (dibulatkan) 

Mx - 1 SDx  = 65, 51- 1 (11, 86) 

= 65, 51- 11, 86 

= 54 (dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa skor lebih dari 77 dikategorikan 

kesehatan mental siswa tinggi, sedangkan skor 

antara 77 dan 54 dikategorikan kesehatan 

mental siswa sedang, dan skor kurang dari 54 

dikategorikan kesehatan mental siswa rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kesehatan mental siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Kategorisasi kesehatan mental siswa 

No

. 

Nilai Frekuen

si 

Prosentas

e 

Kategor

i 

1.  Lebih 

dari 

77 

19 18, 45 % Tinggi 

2.  54 – 

77 

64 62, 13 % Sedang 

3.  Kuran

g dari 

54 

20 19, 42 % Rendah 

Jumlah 103 100 %  
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Dengan demikian, secara umum dapat 

diakatakan bahwa kesehatan mental siswa kelas 

X SMAN 2 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan prosentase  62, 13%. 

2. Deskrisi Data Motivasi Belajar Pada Mata 

Pelajaran PAI Siswa Kelas X SMAN 2 

Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang hasil 

skor motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI dapat diperoleh dengan penyebaran angket 

sama dengan kesehatan mental diatas. Adapun 

hasil skor motivasi belajar siswa SMAN 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar pada 

Mata Pelajaran PAI SMAN 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No. Skor 

Motivasi 

Belajar 

Frekuensi  Prosentase 

1.  44 1 0, 97 % 

2.  50 1 0, 97 % 

3.  51 1 0, 97 % 

4.  52 1 0, 97 % 

5.  53 2 1, 94 % 

6.  54 2 1, 94 % 

7.  56 2 1, 94 % 

8.  57 1 0, 97 % 

9.  59 1 0, 97 % 

10.  60 5 4, 85 % 

11.  61 2 1, 94 % 

12.  62 3 2, 91 % 

13.  63 3 2, 91 % 

14.  64 3 2, 91 % 

15.  65 4 3, 88 % 

16.  66 3 2, 91 % 

17.  67 7 6, 79 % 

18.  68 2 1, 94 % 

19.  69 5 4, 85 % 

20.  70 5 4, 85 % 

21.  71 4 3, 88 % 

22.  72 3 2, 91 % 
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23.  73 9 8, 73 % 

24.  74 3 2, 91 % 

25.  75 5 4, 85 % 

26.  76 1 0, 97 % 

27.  77 7 6, 79 % 

28.  78 1 0. 97 % 

29.  79 1 0, 97 % 

30.  80 5 4, 85 % 

31.  81 4 3, 88 % 

32.  82 2 1, 94 % 

33.  83 3 2, 91 % 

34.  86 1 0, 97 % 

 

Secara terperinci skor jawaban angket 

motivasi belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Berdasarkan skor motivasi belajar 

diatas, dapat dihitung mean atau rata-rata dan 

standar deviasinya menggunakan minitab versi 

17. Dari lampiran 15 diketahui hasil 

perhitungan minitab versi 17 untuk uji 

normalitas variabel (X2) motivasi belajar 
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diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 69, 26. 

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 8, 650. Untuk menentukan 

tingkatan motivasi belajar siswa tinggi, sedang 

dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus:  

a) Skor lebih dari Mx + 1 SDx = kategori 

motivasi belajar siswa tinggi  

b) Skor antara Mx - 1 SDx sampai Mx + 1 

SDx = kategori motivasi belajar siswa 

sedang  

c) Skor kurang dari Mx - 1 SDx = kategori 

motivasi belajar siswa rendah  

Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut:  

Mx + 1 SDx  = 69, 26 + 1 (8, 650) 

= 69, 26 + 8, 650 
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= 78 (dibulatkan) 

      Mx - 1 SDx  = 69, 26 - 1 (8, 650) 

= 69, 26 - 8, 650 

= 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa skor lebih dari 78 dikategorikan 

motivasi belajar siswa tinggi, sedangkan skor 

antara 61 dan 78 dikategorikan motivasi belajar 

siswa sedang, dan skor kurang dari 61 

dikategorikan motivasi belajar siswa rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang motivasi 

belajar siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Kategorisasi motivasi belajar siswa 

No

. 

Nilai Frekuens

i 

Prosentas

e 

Kategor

i 

1.  Lebih 

dari 78 

16 15, 54% Tinggi 
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2.  61-78 70 67, 96 % Sedang 

3.  Kuran

g dari 

61 

17 16, 50 % Rendah 

Jumlah 103 100 %  

Dengan demikian, secara umum dapat 

diakatakan bahwa motivasi belajar siswa kelas 

X SMAN 2 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan prosentase 67, 96 %. 

3. Deskripsi Data Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran PAI Siswa Kelas X SMAN 2 

Ponorogo 

Deskripsi data yang dimaksud dalam 

pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI. Data ini diperoleh dari dokumen 

sekolah, yaitu nilai PAS semester gasal siswa 

kelas X SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 



135 
 

 

Adapun skor variabel hasil belajar siswa 

kelas X SMAN 2 Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Skor Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI SMAN 

2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

No. Skor Hasil 

Belajar 

Frekuensi  Prosentase 

1.  80 1 0, 97 % 

2.  82 1 0, 97 % 

3.  83 13 12, 6 % 

4.  84 8 7, 76 % 

5.  85 17 16, 5 % 

6.  86 17 16, 5 % 

7.  87 21 20, 38 % 

8.  88 13 12, 6 % 

9.  89 5 4, 85 % 

10.  90 1 0, 97 % 

11.  91 5 4, 85 % 

12.  93 1 0, 97 % 

Secara terperinci skor hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 dapat dilihat pada lampiran 11. 
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Berdasarkan skor hasil belajar diatas, 

dapat dihitung mean atau rata-rata dan standar 

deviasinya menggunakan minitab versi 17. Dari 

lampiran 16 diketahui hasil perhitungan minitab 

versi 17 untuk uji normalitas variabel (Y) hasil 

belajar diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 

86, 10. Dan untuk hasil SD atau Standar 

Deviasi diperoleh sejumlah 2, 265. Untuk 

menentukan tingkatan hasil belajar siswa tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus:  

a) Skor lebih dari Mx + 1 SDx = kategori 

hasil belajar siswa tinggi  

b) Skor antara Mx - 1 SDx sampai Mx + 1 

SDx = kategori hasil belajar siswa sedang  

c) Skor kurang dari Mx - 1 SDx = kategori 

hasil belajar siswa rendah  
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Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut:  

Mx + 1 SDx  = 86,10 + 1 (2, 265) 

= 86, 10 + 2, 265 

= 88 (dibulatkan) 

      Mx - 1 SDx  = 86, 10 - 1 (2, 265) 

= 86, 10 – 2, 265 

= 84 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa skor lebih dari 88 dikategorikan hasil 

belajar siswa tinggi, sedangkan skor antara 84 

dan 88 dikategorikan hasil belajar siswa 

sedang, dan skor kurang dari 84 dikategorikan 

hasil belajar siswa rendah. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Kategorisasi hasil belajar siswa 

No

. 

Nilai Frekuens

i 

Prosentas

e 

Kategor

i 

4.  Lebih 

dari 88 

12 11, 65 % Tinggi 

5.  84-88 76 73, 79 % Sedang 

6.  Kuran

g dari 

84 

15 14, 56 % Rendah 

Jumlah 103 100%  

 

Dengan demikian, secara umum dapat 

diakatakan bahwa hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan prosentase 73,79%. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik. Perhitungan dan analisis 

data menggunakan program SPSS 16 for 
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windows untuk mengetahui serta 

membuktikan hipotesis yang penulis ajukan 

yaitu ada pengaruh kesehatan mental dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. 

Sebelum tahap pengujian hipotesis, untuk 

memenuhi persyaratan tersebut harus 

dipenuhi beberapa analisis diantaranya yaitu 

uji normalitas. 

Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi penelitian masing-masing 

variabel penelitian. Uji normalitas data 

penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov Smirnof dengan menggunakan 

Minitab. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Kriteria dari normalitas 
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data penelitian adalah apabila signifikansi 

lebih besar dari 0, 150 maka data tersebut 

dikatakan berdistribusi normal.
110

 Adapun 

hasilnya disajikan dalam tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel  N Kriteria 

Pengujia

n HO 

Keteranga

n 

Kesehata

n Mental 

10

3 

P-Value > 

0,150  

Normal 

Motivasi 

Belajar 

10

3 

P-Value > 

0,150 

Normal 

Hasil 

Belajar 

10

3 

P-Value > 

0,150 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat 

bahwa uji normalitas menggunakan minitab 

versi 17 untuk X1, X2, dan Y dengan 

Kolmogorov-Smornov Test diketahui bahwa 

                                                 
110

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 123. 
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P-Value > 0,150 sehingga dapat dikatakan 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

penggunaan statistika regresi untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 

Adapun hasil dari penghitungan uji 

normalitas secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 14, 15, dan 16. 

b. Uji Linieritas 

Istilah “linearitas” menunjuk pada 

pengertian adanya hubungan yang linier 

antara dua sebaran data variabel (dependen 

dan independen). Atau dengan kata lain 

bahwa sebaran kedua variabel itu 

mempunyai hubungan yang linier. Linearitas 

adalah hubungan yang linier antar variabel. 

Artinya, setiap ada perubahan yang terjadi 

pada satu variabel akan diikuti dengan 
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besaran yang sejajar pada variabel lainnya. 

Untuk memastikan adanya hubungan 

linearitas tersebut, perlu dilakukan uji 

linearitas.  

Uji linearitas dilakukan dengan uji 

SPSS 16. Aturannya H0 harus diterima atau 

P > 0,05. Adapun penghitungan 

menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Deviatio

n From 

Linierit

y 

Kriteri

a 

Keteranga

n 

Kesehata

n Mental 

dan Hasil 

Belajar 

0,112 0, 05 Liniar 

Motivasi 

Belajar 

dan Hasil 

Belajar 

0,285 0, 05 Liniar 
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Berdasarkan hasil output SPSS, 

diperoleh nilai sig. pada deviation from 

linearity untuk kesehatan mental 0,112 dan 

motivasi belajar siswa 0,285. Dimana 0,112 > 

0,05 dan 0,285 > 0,05 artinya mengakibatkan 

Ho ditolak dan Ha diterima, atau dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh kesehatan mental 

dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar bersifat linier. Untuk mengetahui 

perhitungan uji linear dapat dilihat pada 

lampiran 17 dan 18. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana untuk Hipotesis 1 dan Hipotesis 2, 

sedangkan untuk Hipotesis 3 digunakan teknik 

regresi ganda. 
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a. Analisis Data tentang Kesehatan Mental 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI SMAN 2 

Ponorogo 

Adapun untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara kesehatan mental 

dan hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 maka 

peneliti menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. Untuk memudahkan peneliti 

dalam menganalisis data yang diperoleh 

maka peneliti menggunakan bantuan 

program statistik berbasis komputer yaitu 

SPSS 16. 

1) Hipotesis Penelitian  

H0 : Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara kesehatan mental 
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terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo  

Ha  : Ada pengaruh yang signifikan 

antara kesehatan mental terhadap 

hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo 

2) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X1) = Kesehatan 

Mental  

Variabel Dependen (Y)  = Hasil 

Belajar 

3) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier 

Sederhana Kesehatan Mental 

Terhadap Hasil Belajar 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
233.258 1 233.258 81.166 .000

a
 

Residual 290.257 101 2.874 
  

Total 523.515 102 
   

a. Predictors: (Constant), KESEHATAN MENTAL 
  

b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR   

Berdasarkan tabel anova 4.9 hasil 

analisis yang dilakukan peneliti, pada tabel 

ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 

81,166 dan nilai Ftabel dengan signifikansi α 

= 5% dan df sebesar 1 : 101 adalah 3, 94. 

Hasil pengujian ini menunjukkan p < 0,05 

maka keputusan yang dapat diambil adalah 
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Ho ditolak dan hipotesis penelitian 

diterima. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang menyatakan adanya pengaruh yang 

positif kesehatan mental terhadap hasil 

belajar PAI diterima dan teruji secara 

signifikan. 

Kemudian untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel 

kesehatan mental (X1) terhadap hasil 

belajar PAI (Y) dapat diketahui dari hasil 

perhitungan berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Model Summary (Kesehatan Mental 

Terhadap Hasil Belajar) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .668
a
 .446 .440 1.695 

a. Predictors: (Constant), KESEHATAN MENTAL      

b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR      

Nilai koefisien determinanasi atau R 

Squere (R2) dapat dilihat pada tabel 4.10 

bagian model Summary. Hasil pengolahan 

data menunjukan bahwa R2 sebesar 0,446. 

Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

variabel kesehatan mental berpengaruh 

sebesar 44,6% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 
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b. Analisis Data tentang Motivasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI SMAN 2 

Ponorogo  

Sebagai analisis lanjutan adalah 

menggunakan teknik statistik untuk mencari 

ada tidaknya pengaruh yang signifikan 

antara variabel X2 dan Y. Untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis 

data yang diperoleh maka peneliti 

menggunakan bantuan program statistik 

berbasis komputer yaitu SPSS 16.  

1) Hipotesis Penelitian  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo  
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Ha : ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo 

2) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X2)  =  

Motivasi Belajar Siswa  

Variabel Dependen (Y)  =  

Hasil Belajar  

3) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  
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Tabel 4.11 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier 

Sederhana Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Hasil Belajar 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 266.139 1 266.139 97.356 .000
a
 

Residual 270.634 99 2.734   

Total 536.772 100    

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR  

b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR  

Berdasarkan tabel anova 4.11 hasil 

analisis yang dilakukan peneliti, pada tabel 

ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 

97,356 dan nilai Ftabel dengan signifikansi α 

= 5% dan df sebesar 1: 101 adalah 3, 94. 

Hasil pengujian ini menunjukkan p < 0,05 

maka keputusan yang dapat diambil adalah 
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Ho ditolak dan hipotesis penelitian 

diterima. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang menyatakan adanya pengaruh yang 

positif motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar PAI diterima dan teruji secara 

signifikan. 

Kemudian untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel 

motivasi belajar (X2) terhadap hasil belajar 

PAI (Y) dapat diketahui dari hasil 

perhitungan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

Tabel 4.12 

Model Summary (Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704
a
 

.496 .491 1.653 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR      

b. Dependent Variable: HASIL 

BELAJAR 

      

Nilai koefisien determinanasi atau R 

Squere (R2) dapat dilihat pada tabel 4.12 

bagian model Summary . Hasil pengolahan 

data menunjukan bahwa R2 sebesar 0,496. 

Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

variabel motivasi belajar berpengaruh 

sebesar 49,6% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 
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c. Analisis Data tentang Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran PAI SMAN 2 

Ponorogo  

Uji regresi linier berganda ini 

digunakan untuk mencari ada tidaknya 

pengaruh antara dua variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Dalam 

pembahasan ini adalah untuk mencari ada 

tidaknya pengaruh kesehatan mental (X1) 

dan motivasi belajar siswa (X2) terhadap 

hasil belajar (Y). Dengan menggunakan alat 

bantu komputer program SPSS 16. 

1) Hipotesis Penelitian  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara kesehatan mental dan motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar PAI 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo  
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan mental dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar PAI siswa 

kelas X SMAN 2 Ponorogo 

2) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X2) = Kesehatan 

Mental 

Variabel Independen (X2) = Motivasi 

Belajar   

Variabel Dependen (Y) = Hasil Belajar  

3) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  
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Tabel 4.13 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier 

Berganda Kesehatan Mental dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 281.234 2 140.617 58.039 .000
a
 

Residual 242.280 100 2.423   

Total 523.515 102    

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR, 

KESEHATAN MENTAL 

b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR 

Berdasarkan tabel anova 4.13 hasil 

analisis yang dilakukan peneliti, pada tabel 

ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 

58,039 dan nilai Ftabel dengan signifikansi 

α = 5% dan df sebesar 2 : 100 adalah 3,94 

Hasil pengujian ini menunjukkan p < 0,05 
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maka keputusan yang dapat diambil adalah 

Ho ditolak dan hipotesis penelitian 

diterima. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang menyatakan adanya pengaruh yang 

positif kesehatan mental dan motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar PAI 

diterima dan teruji secara signifikan. 

Kemudian untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel 

kesehatan mental (X1) dan motivasi belajar 

(X2) terhadap hasil belajar PAI (Y) dapat 

diketahui dari hasil perhitungan berikut ini: 

 

 

 

 

 



158 
 

 

Tabel 4.14 

Model Summary (Pengaruh 

Kesehatan Mental dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .733
a
 .537 .528 1.55654 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI 

BELAJAR, KESEHATAN MENTAL 

 

Nilai koefisien determinanasi atau R 

Squere (R2) dapat dilihat pada tabel 4.14 

bagian model Summary. Hasil pengolahan 

data menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,537. Nilai 

tersebut menggambarkan bahwa variabel 

kesehatan mental dan motivasi belajar 
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berpengaruh sebesar 53,7% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

Dalam penelitian ini, penulis mengamati 

tiga hal yang menjadi pokok bahasan, yaitu 

kesehatan mental (X1), motivasi belajar (X2), dan 

hasil belajar siswa (Y) kelas X dalam mata 

pelajaran PAI SMAN 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Dalam pembahasan tentang kesehatan 

mental dan motivasi belajar, peneliti 

mengumpulkan data dengan menyebarkan angket 

kepada 103 siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo. 

1. Kesehatan Mental pada Mata Pelajaran PAI 

di SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari analisis data tentang kesehatan 

mental diperoleh informasi bahwa tingkat 
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kesehatan mental pada siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 19 responden (18,45%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 64 responden (62,13%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 20 

responden (19,42%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kesehatan mental 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo adalah 

sedang dengan presentase 62,13%. 

Kesehatan mental siswa turut 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Kesehatan mental siswa yang bagus akan 

mendorong hasil belajar siswa yang bagus juga. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi 

sederhana tentang pengaruh kesehatan mental 

siswa terhadap hasil belajar dengan 
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menggunakan bantuan SPSS 16 maka diperoleh 

nilai Fhitung > Ftabel (81,166 > 3,94) maka Ho 

ditolak dan diketahui nilai  R Square adalah 

0,446. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan 

mental memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 44,6%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, 

menunjukkan bahwa kesehatan mental 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar. Maka penelitian ini sesuai teori yang 

menyatakan “Kesehatan yang prima, tidak 

dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam 

keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, 

semuanya akan membantu dalam proses dan 

hasil belajar.”
111

 

                                                 
111

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, 90. 
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2. Motivasi Belajar pada Mata Pelajaran PAI 

di SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Dari analisis data tentang motivasi 

belajar diperoleh informasi bahwa tingkat 

motivasi belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 16 responden (15,54%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 70 responden (67,96%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 17 

responden (16,50%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa motivasi belajar 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo pada mata 

pelajaran PAI adalah sedang dengan presentase 

67,96%. 
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Dari hasil perhitungan analisis regresi 

sederhana tentang pengaruh motivasi belajar 

terhadap hasil belajar dengan menggunakan 

SPSS 16 maka diperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

(97,356 > 3,94) maka Ho ditolak dan diketahui 

pula nilai R Square adalah 0,496. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo sebesar 49,6%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, 

menunjukkan bahwa motivasi belajar 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar. Maka penelitian ini sesuai teori yang 

menyatakan “Individu yang memiliki motivasi 

yang lebih tinggi akan mencapai hasil belajar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu 
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yang memiliki motivasi rendah atau tidak 

memiliki motivasi sama sekali.”
112

 

3. Hasil Belajar pada Mata Pelajaran PAI di 

SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari analisis data tentang hasil belajar 

diperoleh informasi bahwa tingkat hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12 

responden (11,65%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 76 responden 

(73,79%), dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 15 responden (14,56%). 

Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 2 Ponorogo pada mata pelajaran PAI 

                                                 
112

 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 156. 
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adalah kategori sedang dengan presentase 

73,79%. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier berganda tentang kesehatan mental dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

diperoleh Fhitung (58,039) ≥ Ftabel (3,94) 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima dan diketahui 

pula nilai R Square adalah 0,537. Dapat 

disimpulkan bahwa kesehatan mental dan 

motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo 

sebesar 53,7%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, 

menunjukkan kesehatan mental dan motivasi 

belajar berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar. Semakin baik kesehatan mental 

dan motivasi belajar maka semakin baik hasil 
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belajar siswa. Maka penelitian ini sesuai teori 

Djaali dalam buku Euis Karwati dan Donni Juni 

Priansa yang menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar bisa 

berasal dari dalam diri orang yang belajar, salah 

satunya kesehatan dan motivasi belajar.
113
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pengaruh kesehatan mental dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas X SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara kesehatan mental 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 sebesar 

44,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. Hal tersebut didasarkan pada hasil 

perhitungan data variabel kesehatan mental dan 
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hasil belajar siswa menggunakan SPSS 16 

diperoleh Fhitung (81,166) ≥ Ftabel (3,94) artinya 

Ho ditolak/Ha diterima dan menunjukkan nilai 

R square sebesar 0,446. 

2. Terdapat pengaruh antara motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 sebesar 

49,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. Hal tersebut didasarkan pada hasil 

perhitungan data variabel motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa menggunakan SPSS 16 

diperoleh Fhitung (97,356) ≥ Ftabel (3,94) artinya 

Ho ditolak/Ha diterima dan menunjukkan nilai 

R square sebesar 0,496. 

3. Terdapat pengaruh antara kesehatan mental dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 
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kelas X SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 sebesar 53,7% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini.  Hal tersebut didasarkan 

pada hasil perhitungan data variabel kesehatan 

mental, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa 

menggunakan SPSS 16 diperoleh Fhitung (58,039) 

≥ Ftabel (3,94) artinya Ho ditolak/Ha diterima 

dan menunjukkan nilai R square sebesar 

0,537%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pengaruh kesehatan mental dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar PAI kelas X di SMAN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019, peneliti 

memiliki saran siswa untuk beberapa pihak, antara 

lain : 
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1. Bagi lembaga pendidikan pada umumnya, dan 

SMAN 2 Ponorogo pada khususnya, perlu 

melaksanakan upaya pengembangan kesehatan 

mental dan motivasi belajar agar anak didik 

bisa meraih hasil belajar yang optimal.  

2. Bagi guru diharapkan lebih meningkatkan 

dalam memberikan bimbingan yang berkaitan 

dengan kesehatan mental kepada siswa dan 

motivasi belajar agar siswa menjadi lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik.  

3. Bagi siswa diharapkan dapat mengembangkan 

kesehatan mental dalam dirinya dan juga 

motivasi yang berasal dari dalam dirinya 

maupun dari luar agar mendapatkan prestasi 

yang baik. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan 

kualitas lembaga pendidikan, penulis 

menyarankan bahwa perlu diadakan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

kecuali kesehatan mental dan motivasi belajar, 

misalnya faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Mulyono. Pendidikan bagi Anak 

Berkesulitan Belajar. Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2003. 

Aminah, Nina. Studi Agama Islam. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014.  

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2013. 

Daradjat, Zakiah. Metodik Khusus Pengajaran 

Agama Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008. 

Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. 

Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2011. 

Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016. 

Hidayat, Dede Rahmat dan Herdi. Bimbingan 

Konseling Kesehatan Mental di Sekolah. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

Irawan, Edi. Pengantar Statistika Penelitian 

Pendidikan. Yogyakarta: Aura Pustaka, 

2014. 



173 
 

 

Jihad, Asep dan Abdul Haris. Evaluasi 

Pembelajaran. Yogyakarta: Multi 

Pressindo, 2008. 

Karwati, Euis dan Donni Juni Priansa. Manajemen 

Kelas. Bandung: Alfabeta, 2014.  

Khodijah, Nyayu. Psikologi Pendidikan. Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2014. 

Komsiyah, Indah. Belajar dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Teras, 2012. 

Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2011. 

Majid, Abdul. Belajar dan Pembelajaran. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

Majid, Abdul dan Dian Andayani. Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. 

Maolani, Rukaesih A dan Ucu Cahyana. 

Metodologi Penelitian Pendidikan. 

Jakarta: Rajawali Press, 2015.  

Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009. 

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010. 



174 
 

 

Mulyatiningsih, Endang. Metode Penelitian 

Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 

Ningrum, Retno Widya. Statistik Edisi Revisi. 

Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011. 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama 

Islam. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.  

Prayitno, Duwi. SPSS Handbook Analisis Data, 

Olah Data, & Penyelesaian Kasus-kasus 

Statistik. Yogyakarta: MediaKom, 2016. 

Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel 

Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2012. 

Rohmah, Noer. Pengantar Psikologi Agama. 

Yogyakarta: Teras, 2013. 

Rusn, Abidin Ibnu. Pemikiran Al-Ghazali Tentang 

Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998. 

Salim, Haitami dan Syamsul Kurniawan. Studi Ilmu 

Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012. 

Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan: Jenis, 

Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kencana, 

2013. 

Sardiman. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. 

Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010. 

70 



175 
 

 

Surya, Mohammad. Psikologi Guru Konsep dan 

Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2015. 

Susanto, Ahmad. Teori Belajar dan Pembelajaran 

di Sekolah Dasar. Jakarta: Kencana, 

2013. 

Sugiyono. Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015. 

Soesilo, Tritjahjo Danny. Teori dan Pendekatan 

Belajar: Implikasi dalam Pembelajaran. 

Yogyakarta: Ombak, 2015. 

Sudaryono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: 

Kencana, 2016. 

Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses 

Belajarmengajar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi 

Proses Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011. 

Syah, Muhibin. Psikologi Belajar. Jakarta: 

Rajawali Press, 2015.  

Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa. Belajar 

dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 



176 
 

 

Wahab, Rahmalina. Psikologi Belajar. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2016.  

Wulansari, Adhita Dessy. Penelitian Pendidikan: 

Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS. Ponorogo: STAIN 

Po Press, 2012. 

Yusuf, Syamsu. Kesehatan Mental Perspektif 

Psikologis dan Agama. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018. 

Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan 

Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009. 

 


