
 

 

ABSTRAK 

Sholihah, Mar’atus. 2015. Korelasi antara Kebiasaan Belajar dan Motivasi Belajar 

dengan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014-2015. Sripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Kebiasaan Belajar, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 

Dalam proses belajar, siswa harus memiliki kebiasaan yang baik dan motivasi 

belajar yang tinggi. Karena dengan siswa memiliki kebiasaan yang baik ketika proses 

pembelajaran berlangsung maka akan memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan 

tampak berubah. Dan kuat lemahnya motivasi seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajarnya juga, sebagaimana juga dialami oleh siswa SMPN 3 Slahung. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kebiasaan belajar 

siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015, (2) Untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015, (3) Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015, (4) Untuk mengetahui adakah korelasi 

yag signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar PAI 

siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. Metode 

penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif korelasi 

berganda dengan responden penelitian sebanyak 44 siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa angket, dokumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian  ini adalah: (1) Kebiasaan belajar siswa dalam kategori cukup. 

Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa 32 (72,72%) dari 44 responden dinyatakan 

memiliki kebiasaan belajar dengan kategori cukup, (2) Motivasi belajar siswa dalam 

kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 38 (86,36%) dari 44 responden 

dinyatakan memilki motivasi belajar dengan kategori cukup, (3) Hasil belajar siswa 

dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 31 (70,45%) dari 44 responden 

dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori cukup, (4) Dalam harga Ftabel, 

dengan signifikansi 5 %, diperoleh  tabel sebesar 3,22. Harga F hitung = 5,80 > F tabel = 

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

kesimpulan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan nasional dikatakan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

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

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

negara.
1
 

  Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

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

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, 

non-formal dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung  seumur 
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hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan 

individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.
2
 

  Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumberdaya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan yang sadar akan 

tujuan.
3
 Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru 

dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
4
 

  Dengan demikian tujuan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kegiatan pendidikan, karena tidak hanya akan memberikan arah ke mana harus 

menuju, tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi (isi), 

metode, alat evaluasi dalam kegiatan yang dilakukan.
5
 

  Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke 

arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri 
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sendiri (mandiri) di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.
6
 Untuk bisa 

memenuhi tujuan tersebut siswa harus memiliki hasil belajar yang tinggi. Dalam 

proses belajar, hasil belajar sangat diperlukan, sebab hasil belajar yang tinggi 

dapat mengubah manusia dan membawanya kederajat yang lebih tinggi. 

  Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik setelah dia menerima pengalaman belajarnya.
7
 

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan tujuan 

yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan demikian tercapai 

tidaknya tujuan dari proses pembelajaran dapat ditentukan dari hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik. 

  Pada hakikatnya rendahnya hasil belajar siswa disebabkan juga karena 

beberapa faktor diantaranya: a) Sebab yang bersifat fisik yaitu karena sakit atau 

karena cacat tubuh, b) Sebab yang bersifat rohani yaitu intelegensi, bakat, minat, 

motivasi dan gaya khusus seorang pelajar, c) Sebab keluarga yaitu cara mendidik 

anak, hubungan orang tua dan anak, bimbingan dari orang tua, suasana rumah 

dan keadaan ekonomi keluarga dan d) Sebab sekolah diantaranya guru, metode 

mengajar, media, kondisi sekolah, kurikulum dan kedisiplinan sekolah.
8
 

  Jika hasil belajar siswa rendah, dapat diakibatkan juga karena siswa 

memiliki kebiasaan yang kurang baik ketika proses pembelajaran berlangsung. 
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Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan 

tampak berubah. Menurut Burghardt, kebiasaan itu timbul karena proses 

penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulus yang 

berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan 

perilaku yang tidak diperlukan.
9
 Selain itu siswa juga harus belajar kebiasaan, 

belajar kebiasaan itu sendiri adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan 

baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, 

selain menggunakan perintah, suri teladan dan pengalaman khusus, juga 

menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-

sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam 

arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu.
10

 

  Kebiasaan adalah bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif 

perasaan.
11

 Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar 

secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat 

otomatis.
12

 Macam kebiasaan belajar diantaranya: ketepatan waktu penyelesaian 

tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan 
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tertundanya penyelesaian tugas, menghilangkan rangsangan yang akan 

mengganggu konsentrasi dalam belajar.
13

 

  Selain kebiasaan belajar, kuat lemahnya motivasi seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilan belajarnya.
14

 Sedangkan menurut Sardiman A.M 

bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan mengajar dan dapat memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat 

dicapai.
15

 Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.
16

 

  Motivasi akan sangat penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam 

kegiatan belajar-mengajar akan berhasil baik, kalau siswa tekun mengerjakan 

tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. 

Siswa juga harus mampu mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin 

dan dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan 

responsive terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana memikirkan 

pemecahannya. Hal-hal itu semua harus dipahami benar oleh guru, agar dalam 
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berinteraksi dengan siswanya dapat memberikan motivasi yang tepat dan 

optimal.
17

 

  Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan 

kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya.
18

 

  Dari hasil wawancara dengan guru PAI yaitu Bapak Sudikan 

bahwasannya ketika pembelajaran berlangsung ada sebagian siswa-siswi kelas 

VIII SMPN 3 Slahung kurang memperhatikan pelajaran dan siswa/siswi kurang 

dapat mengemukakan pendapat mereka sesuai dengan KD. Akibatnya, hasil 

belajar yang mereka peroleh kurang maksimal.
19

 

  Dengan adanya permasalahan yang terjadi di SMPN 3 Slahung 

Ponorogo sangat menarik untuk diteliti, dimana siswa kurang memiliki kebiasaan 

belajar yang kurang baik, dan siswa juga kurang motivasi untuk belajar, salah 

satunya disebabkan mereka kurang memperhatikan pelajaran. Maka dari itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

yang ada di SMPN 3 Slahung. 
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  Berdasarkan uraian tersebut di atas, melihat pentingnya kebiasaan 

belajar dan motivasi belajar bagi keberhasilan siswa maka peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai hasil belajar siswa dengan judul “Korelasi Kebiasaan Belajar 

dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Batasan Masalah 

  Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini, 

namun karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti melakukan 

batasan masalah yaitu Kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015? 



 

 

4. Adakah korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

4. Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori tentang 

korelasi antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar 



 

 

PAI, serta dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian 

yang akan datang guna mengetahui pentingnya analisis hasil belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini akan bermanfaat untuk: 

a. Bagi Sekolah, diharapkan akan lebih banyak memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan kebiasaan belajar, motivasi belajar serta 

mengarahkan siswa/siswi agar lebih giat belajar sehingga hasil 

belajarnya baik. 

b. Bagi Guru, akan memberikan masukan bagi guru agar lebih 

memberikan perhatian terkait dengan pengambangan potensi siswa 

sehingga siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya. 

c. Bagi Siswa, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pentingnya kebiasaan dalam belajar serta motivasi belajar yang tinggi 

sehingga siswa memperoleh nilai hasil belajar yang tinggi. 

d. Bagi Peneliti, sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori 

yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 



 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS   

Bab ini menguraikan landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian; populasi, sampel  

dan responden; instrumen pengumpulan data (IPD); teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) 

dan pembahasan dan interpretasi. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kebiasaan Belajar 

a. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan adalah bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif 

perasaan.
20

 Menurut Witherington dalam Andi Mappiare mengartikan 

kebiasaan (habit) sebagai: An acquired way of acting which is persistent, 

uniform and fairly automatic. (Kebiasaan merupakan cara bertindak yang 

diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya 

menjadi menetap dan bersifat otomatis).
21

 

Kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang 

menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, 

mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan 

kegiatan.
22
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Kebiasaan belajar juga dapat diartikan sebagai perilaku belajar 

seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga 

memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya.
23

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa kebisaan 

belajar adalah suatu perilaku yang ditunjukan oleh siswa yang dilakukan 

secara berulang-ulang dari waktu kewaktu secara otomatis.  

Menurut Djaali, kebiasaan belajar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

1) Delay Avoidan (DA). DA menunjuk pada ketepatan waktu 

penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal 

yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan 

menghilangkan rangsangan yang akan menganggu konsentrasi 

belajar. 

2) Work Methods (WM). WM menunjuk kepada penggunaan cara 

(prosedur) belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas 

akademik dan keterampilan belajar.
24

 

Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan tidak 

baik dalam belajar yang sering kita jumpai pada sejumlah siswa, seperti: 

1) Belajar tidak teratur 

2) Daya tahan belajar rendah 

3) Belajar bilamana menjelang ulangan atau ujian 
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4) Tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap 

5) Tidak terbiasa membuat ringkasan 

6) Tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pelajaran 

7) Senang menjiplak pekerjaan teman, termasuk kurang percaya diri di 

dalam menyelesaikan tugas 

8) Sering datang terlambat 

9) Melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk (misalnya merokok).
25

 

Jenis-jenis kebiasaan belajar di atas merupakan bentuk-bentuk 

perilaku belajar yang tidak baik karena mempengaruhi aktivitas belajar 

siswa dan pada gilirannya dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar 

diperoleh. 

Sejalan dengan pandangan di atas, Misunita mengemukakan 

bahwa kesukaran belajar dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan-

tahapan dalam pengolahan informasi, yaitu: 

1) Input; kesukaran belajar pada kategori ini berkaitan dengan masalah 

penerimaan informasi melalui alat indera, misalnya persepsi visual 

dan auditory. Kesukaran dalam persepsi visual dapat menyebabkan 

masalah dalam mengenali bentuk, posisi atau ukuran objek yang 

dilihat. 

2) Integration; kesukaran tahap ini berkaitan dengan memori/ingatan. 
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 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, 185. 



 

 

3) Storage; tahap ini berkaitan dengan memori atau ingatan, seseorang 

mengalami dalam mempelajari materi baru tanpa banyak 

pengulangan. 

4) Output; informasi yang telah diproses oleh otak akan muncul dalam 

bentuk respon melalui kata-kata, yaitu output bahasa, aktivitas otot, 

misalnya menulis, atau menggambar. Kesulitan dalam output bahasa 

mengakibatkan masalah dalam bahasa lisan, misalnya menjawab 

pertanyaan yang diharapkan di mana seseorang harus menyampaikan 

kembali informasi yang disimpan, mengorganisasikan bentuk 

pikirannya dalam bentuk kata-kata. Hal ini yang serupa juga terjadi 

bila menyangkut bahasa tulisan. Kesulitan dalam kemampuan 

motorik menyangkut kemampuan motorik kasar maupun halus.
26

 

b. Tempat Terjadinya Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan seseorang belajar secara teratur dimulai dari kebiasaan 

belajar mandiri di rumah dan kebiasaan belajar di sekolah. Untuk 

mengetahui lebih jelasnya, adalah sebagai berikut: 

1) Kebiasaan Belajar di Rumah. 

Kebiasaan belajar mandiri di rumah merupakan hal yang sangat 

penting disamping kebiasaan belajar di sekolah. Dengan melakukan 

kegiatan belajar di rumah diharapkan siswa dapat belajar secara 

                                                           
26

 Ibid., 185-186. 



 

 

teratur dan fokus. Menurut Syaiful Bahri Djamarah kebiasaan belajar 

dirumah dapat dilakukan, yaitu dengan: 

a) Mempunyai tempat belajar, fasilitas, dan perabot belajar. 

Syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya adalah 

tersedianya tempat belajar. Setiap siswa hendaknya 

mengusahakan agar mempunyai tempat belajar. 

Fasilitas dan perabot belajar ikut berperan dalam menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Siswa yang belajar tanpa dibantu 

dengan fasilitas tidak jarang mendapatkan hambatan dalam 

menyelesaikan kegiatan belajar. Karenanya, fasilitas tidak bisa 

diabaikan dalam masalah belajar.  

b) Mengatur Waktu Belajar 

Masalah pengaturan waktu belajar mempunyai ati 

penting dalam cara belajar. Siswa yang tidak bisa membagi 

waktu belajar akan menghadapi masalah yang serius. Misalnya, 

dalam menentukan pelajaran apa yang harus dipelajari hari ini 

atau besok hari. Siswa akan merasakan waktu yang terlalu 

sempit untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah belajar. Dengan demikian, siswa janganlah sekali-kali 

mengabaikan masalah pembagian/pengaturan waktu ini jika 

ingin menjadi orang yang sukses studi. 

 



 

 

c) Mengulangi bahan pelajaran 

Setelah pulang dari sekolah, jangan lupa untuk 

mengulangi bahan pelajaran di rumah. Belajar dengan cara 

mengulangi bisa dibantu dengan membandingkan bahan 

pelajaran yang baru saja diserap ddengan buku/literatur. Hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan tingkat pemahaman. Biasanya 

penjelasan dari guru yang belum jelas akan menjadi jelas dengan 

buku/literature yang berhubungan dengan pokok masalah yang 

diulangi dalam belajar sendiri. 

d) Menghafal Bahan Pelajaran 

Dalam belajar, menghafal merupakan salah satu kegiatan 

dalam rangka penguasaan bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang 

harus dikuasai tidak hanya dengan cara mengambil inti sarinya 

(pokok pikirannya), tetapi ada juga bahan pelajaran yang harus 

dikuasai dengan cara menghafalnya. Masalah menghafal 

pelajaran ini berkaitan langsung dengan masalah kemampuan 

mengingat.
27

 

e) Membaca Buku 

Keterampilan belajar yang pertama dan utama yang perlu 

sekali dikuasai oleh siswa adalah kebiasaan membaca buku 

pelajaran dan berbagai sumber pengetahuan lainnya. Masalah 
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membaca merupakan keharusan bagi siswa, memang tidak 

diragukan lagi, tetapi persoalan cara membaca yang baik dan 

efisien merupakan masalah bagi siswa. Cukup banyak siswa 

mengeluh akibat apa yang dibaca kurang memberikan hasil 

belajar yang memuaskan. 

f)  Membuat Ringkasan dan Ikhtisar 

Bagian kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari semua 

kegiatan belajar adalah membuat ringkasan atau ikhtisar. 

Kegiatan ini dilakukan siswa dengan sadar dan dengan tujuan 

tertentu. Kegiatan ini biasanya seseorang lakukan setelah dia 

selesai membaca suatu buku, suatu bab atau sub bab tertentu. 

Kegiatan ini tidak lain adalah kegiatan yang berupaya untuk 

memadatkan isi dengan landasan kerangka dasarnya dan 

menghilangkan pikiran-pikiran jabaran. 

g) Mengerjakan Tugas 

Selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal, 

tidak akan dapat melepaskan diri dari keharusan mengerjakan 

tugas-tugas studi. Setiap semester, guru pasti memberika tugas 

untuk diselesaikan, baik secara berkelompok ataupun secara 

individual. 

 

 



 

 

h) Memanfaatkan Perpustakaan 

Perpustakaan  sebagai wadah berhimpunnya sejumlah 

literature yang diperuntukkan bagi mereka yang kehausan ilmu. 

Dengan begitu, maka perpustakaan terkesan menyenangkan dan. 

menyejukkan bagi yang melihat dan mendengar. Jadi, 

perpustakaan identik dengan dunia pustaka, bahkan “jantungnya” 

dunia pendidikan. Siapa pun yang telah memasuki pintu gerbang 

lembaga pendidikan dan menuntut ilmu di dalamnya, harus 

mengetahui dan memanfaatkan perpustakaan. Sebab disitulah 

terhimpunnya berbagai literature dengan aneka macam disiplin 

ilmu.
28

 

2) Kebiasaan Belajar di Sekolah 

Kebiasaan belajar di sekolah yang teratur dapat dimulai dari 

cara masuk kelas tepat waktu, teratur dalam mengikuti pelajaran dan 

lain sebagainya. Menurut Syaiful Bahri Djamarah kebiasaan belajar 

di sekolah dapat dilakukan, yaitu dengan: 

a) Masuk kelas dengan tepat waktu 

Sebagai pelajar yang terikat oleh suatu peraturan sekolah. 

Salah satunya adalah setiap pelajar harus datang ke sekolah dan 

masuk kelas tepat waktu. Ini adalah kewajiban yang mutlak 

harus ditaati oleh semua pelajar. Barang siapa yang 
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melanggarnya dikenakan sanksi dengan jenis dan bentuk 

disesuaikan berat ringannya kesalahan. 

b) Memperhatikan Penjelasan Guru 

Ketika sedang menerima penjelasa dari guru tentang 

materi tertentu dari suatu bidang studi, semua perhatian 

harusntertuju kepada guru. Pendengaran harus betul-betul 

dipusatkan pada penjelasan guru. 

c) Menghubungkan Pelajaran yang Sedang Diterima dengan Bahan 

yang Sudah Dikuasai 

Selama sekolah di lembaga pendidikan formal tertentu, 

kita sudah menguasai sejumlah pengetahuan. Pengetahuan ini 

dapat dimanfaatkan untuk menguasai pelajaran yang sedang 

dipelajari. Caranya dengan menghubungkan pengetahuan yang 

telah dikuasai itu dengan pelajaran yang sedang dipelajari. 

d) Mencatat Hal-hal yang Dianggap Penting 

Cara mencatat yang baik adalah mencatat hal-hal yang 

dianggap penting di antara yang tidak penting. Dengan mencatat 

hal-hal yang dianggap penting banyak keuntngannya. Dalam 

mencatat harus ada yang dicatat seluruhnya dan ada pula yang 

dicatat hanya hal-hal yang dianggap penting.
29
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e) Aktif dan Kreatif dalam Kerja Kelompok 

Dalam mengajar, setiap guru tidak selalu sama, selalu ada 

perbedaanya. Ada guru yang mengajar dengan pendekatan 

perseorangan dan adaa juga guru yang mengajar dengan 

pendekatan kelompok. Guru yang mengajar dengan pendekatan 

kelompok biasanya membagi semua pelajar untuk masing-

masing kelompok aktif dan kreatif dalam belajar. 

f) Bertanya Mengenai Hal-hal yang Belum Jelas 

Apa yang guru jelaskan sudah barang tentu tidak 

semuanya dapat dimengerti. Pasti ada yang belum jelas. 

Penjelasan yang guru berikan mengenai bahan pelajaran ada 

yang panjang dan lebar, tetapi ada juga yang pendek dan sempit. 

Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas adalah salah satu 

cara untuk dapat mengerti bahan pelajaran yang belum 

dimengerti. 

g) Pergunakan Waktu Istirahat Sebaik-baiknya 

Di sekolah tidak semua waktu yang ditentukan hanya 

untuk belajar di kelas. Di sela-sela waktu itu, disediakan selama 

beberapa menit untuk istirahat. Waktu istirahat itu harus 

dimanfaatkan/dipergunakan sebaik-baiknya, 

 

 



 

 

h) Membentuk Kelompok Belajar 

Cara yang baik untuk menunjang keberhasilan studi di 

sekolah adalah membentuk kelompok belajar. Anggotanya tidak 

perlu terlalu banyak, tetpi cukup lima orang. Cukup banyak 

pelajar yang berhasil mendapatkan nilai yang baik di sekolah 

sebgai hasil dari belajar dalam kelompok belajar. 

i) Memanfaatkan Perpustakaan Sekolah 

Setiap sekolah pasti mempunyai perpustakaan. Entah itu sekolah 

yang sudah maju ataupun yang belum maju, Hanya yang 

membedakannya adalah lengkap atau tidaknya buku-buku yang 

ada di dalamnya. Tetapi, bagi pelajar tidak perlu terlalu 

mempersoalkan masalah kelengkapan buku. Yang terpenting 

adalah memanfaatkan perpustkaan sekolah untuk keberhasilan 

studi.
30

 

c. Aktivitas-aktivitas Belajar 

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak 

pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang 

melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok 

tertentu. Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar 

aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. 

Dengan demikian dapat kita katakan, tidak ada ruang dan waktu di mana 
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manusia dapat melepaskan dirinya dari kegiatan belajar, dan itu berarti 

bahwa belajar tidak pernah dibatasi usia, tempat maupun waktu, karena 

perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas belajar itu juga tidak 

pernah berhenti.
31

 

Dan dalam belajar, seseorang itupun tidak akan menghindari diri 

dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan 

dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi itulah yang 

mempengaruhi dan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan 

kemudian. Setiap situasi dimanapun dan kapanpun memberikan 

kesempatan belajar seseorang. Oleh karena itu, berikut dibahas beberapa 

aktivitas belajar, diantaranya: 

1) Mendengarkan 

2) Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Aktivitas memandang dalam arti belajar disini adalah aktivitas 

belajar yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku yang positif. 

3) Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

4) Menulis dan mencatat 

5) Membaca 

6) Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi 

7) Mengamati tabel-tabel, diagram dan bagan 
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8) Menyusun paper dan kertas kerja 

9) Mengingat 

10) Berpikir 

11) Latihan dan praktek, Learning by doing adalah konsep belajar yang 

menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan 

dengan cara berbuat.
32

 

Menurut Burghardt, kebiasaan itu timbul karena proses 

penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulus yang 

berulang-ulang.
33

 

d. Tujuan Belajar 

Segala sesuatu harus memiliki tujuan, karena dengan adanya 

tujuan maka hal yang kita inginkan akan bisa tercapai meskipun kadang 

sulit untuk mencapainya.
34

 Adapun tujuan dari belajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Belajar bertujuan mengadakan perubahan didalam diri antara lain 

tingkah laku 

2) Belajar bertujuan mengubah kebiasaan, dari yang buruk menjadi 

baik, seperti merokok, minum-minuman keras, dan bermalas-

malasan. Kebiasaan buruk tersebut harus diubah menjadi yang baik. 
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3) Belajar bertujuan untuk mengubah sikap, dari negatif menjadi positif, 

tidak hormat menjadi hormat dan sebagainya. 

4) Dengan belajar dapat mengubah ketrampilan, misalnya olahraga, 

kesenian, jasa dan lainnya. 

5) Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang, 

misalnya tidak bisa membaca, menulis dan berhitung.
35

 

e. Ciri-ciri Belajar 

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada 

beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar, individu yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau merasakan adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, suatu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, perubahan-

perubahan itu selalu tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, ini berarti bahwa 

tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 
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5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, perubahan tingkah 

laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan 

belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar 

disadari. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, jika seseorang 

belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan 

dan pengetahuan.
36

 

f. Tahapan-tahapan dalam belajar 

Sebagai suatu proses perubahan, aktivitas belajar mengandung 

tahapan-tahapan yang satu sama lain bertalian secara berurutan dan 

fungsional. Menurut Albert Bandura, dalam proses belajar siswa 

menempuh empat tahapan, yaitu: 

Pertama, tahap perhatian, pada tahap ini siswa memusatkan 

perhatian pada objek materi. Pada umumnya siswa lebih memusatkan 

perhatian mereka pada ha-hal yang menarik bagi mereka. Tahap ini 

penting karena jika siswa tidak dapat memfokuskan perhatian mereka 

pada materi yang disajikan, maka mereka akan mengalami kesulitan 

untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
37
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Kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan, pada tahap ini 

informasi yang disajikan ditangkap, diproses, dan kemudian disimpan 

dalam memori. Di samping itu, setiap siswa juga memiliki kemampuan 

dan strategi penyimpanan informasi yang berbeda-beda, tergantung pada 

modalitas belajar masing-masing. 

Ketiga, tahap reproduksi, pada tahap ini semua informasi yang 

tersimpan dalam memori, diproduksi atau dimunculkan kembali. Sulit 

atau mudahnya permunculan kembali memori ini bukan hanya 

bergantung pada strategi penyimpanan yang digunakan pada tahap 

penyimpanan, akan tetapi juga bergantung pada stimulus yang digunakan 

untuk memunculkan informasi tersebut. 

Keempat, tahap motivasi, pada tahap ini informasi yang telah 

tersimpan dalam memori diberi penguatan.
38

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat.
39

 Menurut Noehi Nasution motivasi 
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adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu.
40

  

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energy dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.
41

 Motivasi adalah 

“pendorongan”, suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil/tujuan tertentu.
42

 Motivasi adalah 

perubahan energy dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
43

 

Jadi Motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu demi mencapai suatu tujuan.
44

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

sesuatu demi mencapai tujuan yang diinginkan. 
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b. Macam-macam Motivasi 

Macam motivasi ada 2 macam, yaitu: 

1) Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
45

 Perlu 

ditegaskan bahwa anak didik yang memiliki motivasi instrinsik 

cenderung akan menjadi orang yang terdidik. Motivasi belajar 

intrinsik ini berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
46

 

2) Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi instrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar.
47

 Faktor ekstrinsik tersebut 

adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik.
48

 

c. Hal-hal yang Dapat Mempengaruhi Motivasi dalam Belajar 

1) Kemasakan 

Untuk dapat mempengaruhi motivasi anak, harus diperhartikan 

kemasakan anak. Tidak bijaksana untuk merangsang aktivitas-

aktivitas sebelum individu masak secara fisik, psikis daan sosial, 
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Karena apabila tidak memperhatikan kemasakan ini, akan berakibat 

frustasi. Dan frustasi emosi dapat mengurangi kapasitas belajar. 

2) Usaha yang bertujuan, goal dan ideal 

Motif mempunyai tujuan atau goal. Makin terang goalnya 

makin kuat perbuatan itu didorong. Tiap usaha untuk membuat goal 

lebih kuat adalah suatu langkah menuju motivasi yang efektif. 

3) Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi 

Kemajuan perlu diberitahukan, karena dengan mendapatkan 

kemajuan ini anak akan merasa puas. 

4) Penghargaan daan hukuman 

Penghargaan adalah motif yng positif. Penghargaan dapat 

menimbulkan inisiatif, energy, kompetisi dan abilita-abilita kreatif. 

Penghargaan ini dapat berupa material: pemberian-pemberian uang 

dan lain-lain barang berharga. Sedang yang berupa yang lain: sosial, 

kedudukan, promosi. Yang berupa spiritual adalah pujian. Hukuman 

adalah motivasi yang negative. Hukuman merupakan motivasi yang 

paling tua digunakan dalam pendidikan.
49

 

5) Partisipasi 

Salah satu dari dinamika anak ialah keinginan berstatus, 

keinginan untuk ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas untuk 

berpartisipasi. 
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6) Perhatian 

Perhatian ini dapat ditimbulkan dengan beberapa cara antara 

lain dengan alat peraga. Alat peraga ini misalnya gambar hidup, 

radio, televisi dan laboratorium.
50

 

d. Prinsip-prinsip Motivasi 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang. Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada 

motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih 

optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar 

diketahui, tetapi harus diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. 

Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu: motivasi sebagai 

dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, motivasi intrinsik 

lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar, motivasi berupa 

pujian lebih baik daripada hukuman, motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar, motivasi dapat memupuk optimisme dalam 

belajar dan motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.
51

 

e. Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Oemar Hamalik, fungsi motivasi antara lain
52

:  
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1) Mendorong timbulnya kelakuan/suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat/lam-

batnya suatu pekerjaan. 

Adapun fungsi dari motivasi menurut Sardiman, yaitu:
53

 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak/motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan. 

f. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 
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kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu.
54

 

g. Bentuk dan Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan belajar di sekolah. 

1) Memberi Angka 

2) Hadiah 

3) Saingan/kompetisi 

4) Ego-Involvement 

5) Memberi ulangan 

6) Mengetahui Hasil 

7) Pujian 

8) Hukuman 

9) Hasrat untuk belajar 

10) Minat 

11) Tujuan yang diakui.
55

 

3. Hasil Belajar 

a. Teori Hasil Belajar 

Belajar itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, 
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sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.
56

 

Belajar adalah suatu usaha, perbuatan yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh dengan sistematis, mendayagunakan potensi yang 

dimiliki, baik fisik, mental serta dana, panca indra, otak dan anggota 

tubuh lainnya, demikian pula aspek kejiwaan seperti bakat, minat, 

motivasi dan sebagainya.
57

 

Menurut Mulyono Abdurahman, hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
58

 Menurut Nana 

Syaodih Sukmadinata, hasil belajar adalah realisasi atau pemakaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
59

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.
60

 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar pada dasarnya merupakan 

akibat dari suatu proses belajar. Ini berarti bahwa optimalnya hasil belajar 

siswa tergantung pula pada proses belajar siswa dan proses mengajar 

guru.
61
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh atau didapatkan anak setelah 

mengikuti proses pembelajaran atau proses belajar. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari 

dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.
62

 

1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis (jasmaniah), termasuk kondisi fisik, cacat tubuh, 

kesehatan. 

b) Faktor psikologi, termasuk di dalamnya minat, kecerdasan, 

perhatian, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan.
63

 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor lingkungan keluarga, termasuk di dalamnya tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, cara orang tua mendidik, 

hubungan anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga dan 

suasana rumah. 

b) Faktor lingkungan sekolah, di dalamnya termasuk metode 

mengajar, kurikulum, keadaan fasilitas sekolah, relasi guru dengan 

murid, relasi murid dengan murid, dan tata tertib. 
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c) Faktor masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat 

menunjang keberhasilan belajarnya seperti kursus bahasa asing, 

bimbingan tes, privat, pengajian remaja, dan lain-lain.
64

 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
65

 

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
66

 

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi Pendidikan Agama Islam, diantaranya: 

1) Pengembangan 

2) Penyaluran 

3) Perbaikan 
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4) Pencegahan 

5) Penyesuaian 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan 

bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.
67

 

5. Hubungan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar 

Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar 

secara berulang-ulang, yang akhirnya menjadi menetap dan bersifat 

otomatis. Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap 

kali mereka melakukan kegiatan belajar. Sesuai dengan low of effect dalam 

belajar, perbuatan yang menimbulkan kesenangan cenderung untuk diulang. 

Oleh karena itu, tindakan berdasarkan kebiasaan bersifat mengukuhkan. 

Sumadi Suryabrata merumuskan cara belajar yang efisien adalah 

dengan usaha sekecil-kecilnya memberi hasil yang sebesar-besarnya bagi 

perkembangan individu yang belajar. Mengenai cara belajar yang efisien, 

belum menjamin keberhasilan dalam belajar. Yang paling penting, siswa 
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mempraktekkannya dalam belajar sehari-hari, sehingga lama kelamaan 

menjadi kebiasaan, baik didalam maupun diluar kelas.
68

 

6. Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

Menurut Sardiman A.M bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

mengajar dan dapat memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat dicapai.
69

 Motivasi pada 

dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku 

individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Pemahaman siswa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar. Karena kuat lemahnya 

motivasi seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajarnya.
70

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan ini, 

penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

1. Febriana Miftahus Sa’adah (210310031), STAIN Ponorogo, dengan judul 

“Korelasi minat dan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran 

aqidah akhlak siswa kelas X Ma Ma’arif Al-Falah Grogol Sawoo Ponorogo 
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tahun ajaran 2013/2014”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah:          

a) Minat belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa 3 (7,14%) siswa memiliki minat belajar dengan kategori baik. 31 

(73,81%) siswa memiliki minat belajar dengan kategori cukup. Sedangkan 

sisanya yakni 8 (19,05%) siswa memiliki minat dengan kategori kurang.       

b) Kebiasaan belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari 

analisis bahwa 7 (16,7%) siswa memiliki kebiasaan belajar dengan kategori 

baik. 29 (69%) siswa memiliki kebiasaan belajar dengan kategori sedang. 

Sedangkan sisanya yakni 6 (14,3%) siswa memiliki kebiasaan belajar dengan 

kategori kurang. c) Prestasi belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini 

dibuktikan dari analisis bahwa 6 (14,3%) siswa memiliki prestasi belajar 

denga kategori tinggi. 28 (66,7%) siswa memiliki prestasi belajar dengan 

kategori sedang. Sedangkan sisanya yakni 8 (19%) siswa memiliki prestasi 

belajar dengan kategori rendah. d) terdapat korelasi yang signifikan antara 

minat belajar dan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak di MA Ma’arif Al-Falah Grogol Sawoo 

Ponorogo. 

2. Nur Rohman (210307176), STAIN Ponorogo, dengan judul “Pengaruh 

Kebiasaan bermain Game terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PAI 

siswa kelas VIII Di Mts Negeri Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitiannya adalah : Ada korelasi negative signifikan antara kebiasaan 

bermain game siswa dengan prestasi belajar PAI pada x=0,05. Nilai korelasi 



 

 

sebesar -0,483 dapat diinpretasikan sebagai korelasi sedang. Berdasarkan tes 

uji korelasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

menerima atas Ha dan tolak Ho yang artinya menyatakan bahwa ada pengaruh 

antara kebiasaan bermain game terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 

PAI siswa kelas VIII MTs Negeri Ponorogo pada tahun 2011-2012. Pengaruh 

kebiasaan bermain game terhadap prestasi belajar PAI adalah sebesar 23,3%. 

Adapun pada pengujian koefisien penentu kendall’s tau didapatkan nilai 

sebesar 0,233 hasil tersebut menjelaskan bahwa sekitar 23,3% prestasi belajar 

mata pelajaran PAI siswa kelas VIII di MTs Negeri Ponorogo tahun pelajaran 

2011-2012 dipengaruhi oleh kompetensi kebiasaan bermain game. Dengan 

demikian, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa “Ada pengaruh 

kebiasaan bermain game terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa 

kelas VIII di MTs Negeri Ponorogo tahun ajaran 2011-2012. 

Dari beberapa skripsi di atas, persamaannya dengan penelitian yang 

ingin diteliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang kebiasaan dan 

sama-sama menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasi yang di teliti, variabel yang digunakan, pada 

pertama penelitian tersebut variabel X1nya adalah minat dan X2nya adalah 

kebiasaan belajar dan variabel Y nya adalah prestasi belajar, sedangkan 

penelitian kedua, X nya adalah kebiasaan bermain game dan Y nya adalah 

Prestasi belajar. Sedangkan penelitian sekarang variabel X1nya adalah 



 

 

kebiasaan belajar dan X2nya adalah motivasi belajar dan variabel Y nya 

adalah hasil belajar. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, 

biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi atau asosiatif. Oleh 

karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian, perlu dikemukakan 

terlebih dahulu kerangka berfikir. 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berfikir dari penelitian ini adalah : 

1. Jika kebiasaan belajar baik maka hasil belajar PAI akan baik. 

2. Jika motivasi belajar tinggi maka hasil belajar PAI akan baik. 

3. Jika kebiasaan belajar buruk maka hasil belajar PAI akan buruk. 

4. Jika motivasi belajar rendah maka hasil belajar PAI juga akan buruk. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 



 

 

Ho: Tidak ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorgo tahun ajaran 2014/2015. 

Ha : Terdapat korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja baik orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu 

sendiri ada dua macam, yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

atau terikat 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
71

 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu: 2 variabel X dan 1 

variabel Y. Variabel X adalah kebiasaan belajar dan motivasi belajar, sedangkan 

variabel Y adalah hasil belajar siswa. 
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Gambar desain penelitian 

Keterangan : 

1 : Kebiasaan  Belajar 

2 : Motivasi Belajar 

Y  : Hasil Belajar PAI 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
72

 Populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup 

dan waktu yang kita tentukan.
73

 Dalam penelitian ini populasinya adalah 
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semua siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

dengan jumlah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi yang diteliti 

 

No Kelas VIII Jumlah Siswa Jumlah Siswa 

L P 

1 Kelas A 11 10 21 

2 Kelas B 9 14 23 

    44 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
74

 Sampel juga dapat dikatakan sebagai sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.
75

 Dan dalam pengambilan sampel penelitian, peneliti 

berpijak dari pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu: “Untuk sekedar ancer-

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

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya bila jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 
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25% atau lebih.
76

 Karena subjek penelitiannya kurang dari 100, maka sampel 

penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang ada berjumlah 44 orang. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kebiasaan belajar siswa/siswi kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo 

2. Data tentang motivasi belajar siswa/siswi kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo 

3. Data tentang hasil belajar PAI siswa/siswi kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponororgo 

Untuk rincian soal uji validitas kebiasaan belajar dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan motivasi belajar pada lampiran 3 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Variabel Sub variabel Indicator Subyek IPD 

Korelasi 

antara 

kebiasaan  

belajar dan 

motivasi 

Variabel 

X
1
:  

Kebiasaan 

Belajar 

 

 1. Belajar teratur Siswa/ 

siswi 

kelas 

VIII 

1,2,3,4 

2. Daya belajar 

tinggi 

5,6,7,8 

3. Belajar setiap 

waktu 

9,10,11 
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belajar 

dengan 

hasil 

belajar 

PAI siswa 

kelas VIII 

SMPN 3 

Slahung 

Ponorogo 

tahun 

ajaran 

2014/2015 

4. Memiliki 

catatan lengkap 

12,13,14 

5. Sering 

membuat 

ringkasan 

15,16,17 

6. Memiliki 

motivasi untuk 

memperkaya 

materi 

pelajaran 

18,19,20 

7. Percaya diri 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

21,22,23 

8. Datang 

kesekolah tepat 

waktu 

24,25,26 

9. Melakukan 

kegiatan-

kegiatan baik 

27,28,29,

30 

 

Judul variabel Sub variabel Indicator  Subyek IPD 

Korelasi 

antara 

kebiasaan  

belajar dan 

motivasi 

belajar 

dengan 

hasil 

belajar 

PAI siswa 

X
2 : 

Motivasi 

Belajar 

 Motivasi 

intrinsik 

 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

 1,2,3,4, 

5 

2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

6,7,8,9, 

10 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

11,12,1

3,14,15 



 

 

kelas VIII 

SMPN 3 

Slahung 

Ponorogo 

tahun 

ajaran 

2014/2015 

 Motivasi 

ekstrinsik 

 

1. Adanya 

penghargaan 

belajar 

16,17,1

8,19,20 

2. Adanya 

kegiatan 

belajar yang 

menarik 

21,22,2

3,24,25 

3. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

26,27,2

8,29,30 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan pada penelitian kuantitatif ini adalah angket, 

dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
77

 Dalam penelitian ini, angket digunakan 

untuk memperoleh data tentang kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

siswa/siswi kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo. 

Dan untuk skala yang digunakan adalah skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 
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telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut 

dengan variabel penelitian.
78

 

Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

berupa pernyataan atau pertanyaan.
79

 Setiap jawaban dihubungkan dengan 

bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata 

sebagai berikut: 

Untuk pertanyaan positif penyekorannya adalah: 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Kadang-kadang : 2 

Tidak pernah  : 1 

Untuk pertanyaan negatif penyekorannya adalah: 

Selalu  : 1 

Sering  : 2 

Kadang-kadang : 3 

Tidak pernah  : 4 
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2. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang 

berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
80

 Dokumentasi juga merupakan suatu tekhnik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan meganalisis dokumen-dokumen 

baik tertulis/gambar.
81

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

struktur organisasi, keadaan guru dan siswa/siswi SMPN 3 Slahung 

Ponorogo. 

3. Teknik Wawancara 

Teknik Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.
82

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.
83
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E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan belajar siswa, motivasi belajar 

siswa dan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung diperoleh dengan 

analisis statistik deskriptif yaitu dengan cara mencari Mean (Mx) dan Standar 

Deviasi (SDx) dengan rumus sebagai berikut
84

 : 

Rumus mean : 1 = 
 1

N
  dan  My = 

 Y

N
  

        2 = 
 2

N
 

Keterangan:  

1, 2  atau My = Mean yang dicari 

∑x atau ∑y  = Jumlah data variabel X atau variabel Y 

N  = Jumlah data 

Rumus Standar Deviasi
85

: 

� 1 =   � 1² −    � 1 2
   dan   � =   �  ′2 −   � ′ 2

 

 

� 2 =   � 2² −    � 2 2

 

Keterangan: � 1, � 2  atau SDy = Standar.Deviasi  

∑ 1² ,  2² atau ∑y’² = Jumlah 1² , 2² atau y’².   
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 1 ,  2 atau  ′  = Jumlah 1, 2 atau .  

N  = Jumlah data 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kebiasaan 

belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung adalah dengan menggunakan analisis korelasi berganda (multiple 

correlation) yaitu nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua 

variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Adapun rumus 

korelasi berganda adalah sebagai berikut:
86
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Keterangan: 

Ry.x1x2   = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama 

dengan variabel Y. 

ryx1  = Korelasi Product Moment anatara X1 dengan Y. 

ryx2 =  Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y. 

rx1x2  = Korelasi Product Moment antara X1 dengan X2. 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesa (H0 dan Ha  ) 
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H0 : Tidak ada hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y 

Ha  : Ada hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y 

2. Mencari Fhitung  dengan Ftabel 

Dengan rumus mencari Fhitung  yaitu : 

Fhitung = 

2/�
(1− 2)/(�−�−1)

 

Keterangan :   

R : koefisien korelasi ganda 

k : jumlah variabel independen 

n : jumlah data 

Ftabel  : F(k;n-k-1) 

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

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

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang 

akan di ukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, 

maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau  semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas menunjuk kepada 

ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut 



 

 

menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan 

makna dan tujuan diadakannya tes tersebut.
87

 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur sesuatu 

dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas instrumen 

penelitian yaitu validitas logis (logical validity) dan validitas empirik 

(empirical validity). Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan 

berdasarkan hasil penalaran. Instrumen dinyatakan memiliki validitas 

apabila instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori 

dan ketentuan yang ada. Artinya apabila instrumen yang sudah disusun 

berdasarkan teori penyusunan instrumen atau instrumen disusun mengikuti 

teori dan ketentuan yang ada, maka secara logis sudah valid. Dengan 

demikian validitas logis ini langsung diperoleh ketika instrumen sudah 

selesai disusun. Jadi tidak perlu diuji. Validitas empirik adalah validitas yang 

dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Sebuah instrumen penelitian 

dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji dari pengalaman. Dengan 

demikian syarat instrumen dikatakan memiliki validitas apabila sudah 

dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba.
88
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Adapun untuk mengetahui validitasnya dan cara menghitungnya, yaitu 

dengan meggunakan korelasi Product Moment dari Karl Pearson, yaitu:
89

 

r xy =  .)(.)(

))(()(

2222     



YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

r xy = Angka indeks korelasi product moment 

∑x = Jumlah seluruh nilai x 

∑y  = Jumlah seluruh nilai y 

∑xy = Jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 

N = Jumlah siswa 

Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat 

bebas (db) = n-2. Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas 

adalah 25 orang, sehingga pada db = n-2 = 25-2 = 23 dan α = 5% 

diperoleh nilai tabel koefisien korelasi 0.396. Bila harga korelasi di 

bawah 0.396, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 

tidak valid. Jadi, butir instrumen dikatakan valid apabila harga korelasi 

rhitung lebih besar dari 0,396. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 25 responden dengan menggunakan 60 item instrumen, 

30 butir soal untuk variabel kebiasaan belajar dan 30 butir soal untuk 
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motivasi belajar siswa/siswi. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terdapat 30 butir soal variabel kebiasaan belajar, terdapat 21 

butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 dan 30. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel kebiasaan 

belajar dapat dilihat pada lampiran 3. 

Sedangkan untuk variabel motivasi belajar, dari 30 butir soal 

terdapat 23 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 dan 30. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 4. 

Untuk hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel kebiasaan belajar dan motivasi belajar dalam penelitian ini, 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 5,6,7 dan 8. Dan hasil dari 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kebiasaan Belajar 

Nomor 

Soal 

r hitung r tabel Keterangan 

1 -0.1032 0.396 Tidak Valid 

2 0.5851 0.396 Valid 

3 0.4799 0.396 Valid 

4 0.2482 0.396 Tidak Valid 

5 0.4843 0.396 Valid 

6 0.2553 0.396 Tidak Valid 

7 -0.1749 0.396 Tidak Valid 

8 0.4667 0.396 Valid 



 

 

9 0.5105 0.396 Valid 

10 0.4339 0.396 Valid 

11 0.6497 0.396 Valid 

12 0.2018 0.396 Tidak Valid 

13 0.4028 0.396 Valid 

14 0.4470 0.396 Valid 

15 0.5657 0.396 Valid 

16 0.5092 0.396 Valid 

17 0.4122 0.396 Valid 

18 -0.2923 0.396 Tidak Valid 

19 0.5113 0.396 Valid 

20 0.4536 0.396 Valid 

21 0.2800 0.396 Tidak Valid 

22 0.5199 0.396 Valid 

23 0.2736 0.396 Tidak Valid 

24 0.4997 0.396 Valid 

25 0.6881 0.396 Valid 

26 0.5713 0.396 Valid 

27 0.6224 0.396 Valid 

28 0.7282 0.396 Valid 

29 -0.1385 0.396 Tidak Valid 

30 0.5583 0.396 Valid 

  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

Nomor Soal r hitung r tabel Keterangan 

1 0.6006 0.396 Valid 

2 0.5789 0.396 Valid 

3 0.5732 0.396 Valid 

4 0.6066 0.396 Valid 

5 0.6263 0.396 Valid 

6 0.4008 0.396 Valid 

7 0.5095 0.396 Valid 

8 0.4270 0.396 Valid 

9 0.5246 0.396 Valid 

10 0.3814 0.396 Tidak Valid 

11 0.3350 0.396 Tidak Valid 

12 0.6171 0.396 Valid 

13 0.5135 0.396 Valid 

14 0.4425 0.396 Valid 



 

 

15 0.4911 0.396 Valid 

16 -0.0613 0.396 Tidak Valid 

17 0.4137 0.396 Valid 

18 0.4312 0.396 Valid 

19 0.3880 0.396 Tidak Valid 

20 0.5551 0.396 Valid 

21 0.4768 0.396 Valid 

22 0.3095 0.396 Tidak Valid 

23 0.6127 0.396 Valid 

24 0.4318 0.396 Valid 

25 0.3706 0.396 Tidak Valid 

26 0.4897 0.396 Valid 

27 -0.4716 0.396 Tidak Valid 

28 0.5331 0.396 Valid 

29 0.4644 0.396 Valid 

30 0.4008 0.396 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 44 butir soal yang terdiri dari 21 butir 

soal untuk variabel kebiasaan belajar, dan 23 butir soal untuk variabel 

motivasi belajar. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang 

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable).
90

 

                                                           
90

 Hendriani Agustiani, Psikologi Perkembangan, 166. 



 

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten 

cermat dan akurat.
91

 Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian 

ini, rumus yang digunakan adalah Koefisien Alfa  Cronbach, yaitu :
92

 

�11 =
� � − 1   1 −  �ᵢ2��2

   
 

Sedangkan rumus untuk varians, yakni:    

   ��² =
 2 –( )²

 

Dimana :  

 �11   : Reliabilitas instrumen 

k   : Banyaknya butir soal 

∑ σi
 2 

 : Jumlah varians butir soal 

σt
2 

: Varians total 

N : Jumlah responden.
93

 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 
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c. Memeriksa kelengkapan data untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian angket. 

d. Membuat tabel pembantu untuk menepatkan skor-skor pada item 

yang diperoleh. 

e. Memberikan atau menempatkan skor terhadap item-item yang 

sudah diisi responden pada tabel pembantu. 

f. Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total.
94

 

Dari hasil penghitungan reliabilitas (lihat lampiran 9), dapat 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel kebiasaan belajar sebesar 

0,766, kemudian dikonsultasikan dengan ”r” tabel taraf signifikansi 

5% adalah sebesar 0,396. Karena “r” hitung > dari “r’ tabel, yaitu 

0,766, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. 

Sedangkan dari hasil penghitungan reliabilitas (lihat lampiran 

10), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel motivasi  

belajar sebesar 0,846, kemudian dikonsultasikan dengan ”r” tabel taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,396. Karena “r” hitung > dari “r” 

tabel, yaitu 0,846, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMPN 3 Slahung 

SMPN 3 Slahung berdiri pada 1997. Faktor yang mendorong berdirinya 

sekolah ini adalah karena di Desa Duri belum ada SMP dan sebagian besar 

masyarakat Duri jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMP harus 

menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu, faktor yang menjadi alasan 

didirikannya SMP ini adalah karena masih minimnya kualitas pendidikan di 

Desa Duri ini. Dengan lahirnya sekolah ini masyarakat Duri mulai merasa 

bangga dan menaruh harapan yang besar dalam menatap masa depan 

terutama dalam bidang pedidikan.
95

 

2. Profil Sekolah 

Untuk profil SMPN 3 Slahung Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 

11. Dimana SMPN 3 Slahung berdiri pada tahun 1997 dan terletak dijalan 

Beji Agung Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
96
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3. Letak Geografis 

Keberadaan lembaga pendidikan pada suatu tempat yang 

menguntungkan adalah merupakan salah satu  faktor yang mendukung bagi 

kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini di antaranya dapat  

dilihat dari letak geografis gedung sekolah yang menguntungkan. 

Secara geografis SMPN 3 Slahung terletak di Jalan Beji Agung 

Desa/Kelurahan Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur berdiri di atas tanah seluas 1.325 m
2
. Adapun batas wilayah 

SMPN 3 Slahung sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. Sebelah 

utara berbatasan dengan rumah penduduk. Sebelah selatan dan timur 

berbatasan dengan persawahan.
97

 

4. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Beriman dan bertaqwa, Berprestasi, Berkarakter, Berbudaya 

Lingkungan” 

b. Indikator Visi: 

1) Terwujudnya Iman dan taqwa. 

2) Terwujudnya pengembangan KTSP yang adaptif dan proaktif. 

3) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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4) Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan dan kesanggupan 

kerja yang tinggi. 

5) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan 

memadai. 

6) Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sekolah yang tangguh, 

akuntabel dan transparan. 

7) Terwujudnya penggalangan dana pendidikan yang memadai. 

8) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif dan berkarakter. 

9) Terwujudnya lingkungan belajar yang hijau, bersih, dan, berbudaya 

lingkungan. 

10) Terwujudnya lingkungan belajar yang sehat dan tidak tercemar. 

11) Terwujudnya pelestarian air tanah, flora dan fauna. 

c. Misi 

1) Mewujudkan nilai-nilai agama untuk kenyamanan hidup bagi 

peserta didik. 

2) Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, dan 

berwawasan ke depan. 

3) Mewujudkan sistem penilaian yang otentik. 

4) Mewujudkan penyelenggaraan Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). 

5) Mewujudkan pengembangan kurikulum muatan lokal dan life skill. 



 

 

6) Mewujudkan pengembangan standar pencapaian ketuntasan 

kompetensi. 

7) Mewujudkan pengembangan profesionalisme guru. 

8) Mewujudkan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap 

kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. 

9) Mewujudkan fasilitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan. 

10) Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. 

11) Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan sehat 

(clean, green and hygiene). 

12) Mewujudkan pengembangan implementasi MBS. 

13) Mewujudkan pengembangan partisipasi stakeholder. 

14) Mewujudkan pengembangan penggalangan dana dari berbagai 

sumber. 

15) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan 

adil. 

16) Mewujudkan jiwa kepramukaan yang menjadi suri tauladan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

17) Mewujudkan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah. 

18) Mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, dan kompetitif. 

19) Mewujudkan pengelolaan sampah organik dan anorganik secara 

efektif dan efisien. 

20) Mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. 



 

 

21) Mewujudkan pengelolaan air limbah. 

22) Mewujudkan pengeloaan pemanfaatan air tanah. 

23) Mewujudkan pelestarian flora dan fauna di lingkungan sekolah. 

d. Tujuan Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015 

1) Meningkatnya nilai-nilai agama untuk kenyamanan hidup bagi 

peserta didik pada tahun 2014. 

2) Menghasilkan KTSP yang relevan dengan kebutuhan sekolah pada 

tahun 2014. 

3) Menghasilkan strategi/metode pembelajaran CTL, pendekatan 

pembelajaran tuntas, pendekatan  pembelajaran individual seluruh 

mata pelajaran pada tahun  2014. 

4) Menghasilkan kurikulum muatan lokal dan kecakapan hidup pada 

tahun 2014. 

5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap 

kinerja guru dan tenaga Tata Usaha pada tahun 2014. 

6) Tersedianya alat dan bahan praktek mata pelajaran TIK dan Tata 

Boga pada tahun 2014. 

7) Terlaksananya MBS pada tahun 2014. 

8) Meningkatnya partisipasi stakeholder terhadap sekolah pada tahun 

2014. 

9) Terlaksananya penggalangan dana dari berbagai sumber pada tahun 

2014. 



 

 

10) Meningkatnya nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah pada 

tahun 2014. 

11) Meningkatnya rata-rata nilai Ujian Nasional sebesar minimal 0,5%. 

12) Menanamkan sikap santun, cinta kebersihan, cinta kelestarian 

lingkungan dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

13) Mengembangkan model  dan metode pembelajaran berbasis 

lingkungan hidup. 

14) Penggalian dan pengembangan materi tentang permasalahan 

pengelolaan sampah organik di  lingkungan sekolah. 

15) Mengikutsertakan masyarakat di sekitar sekolah demi terciptanya 

suasana belajar yang kondusif. 

16) Meningkatkan upaya pengelolaan sampah organik dan anorganik 

secara efektif dan efisien. 

17) Meningkatkan pengelolaan air limbah untuk pengairan taman dan 

pemeliharaan ikan. 

18) Mengembangkan sistem pengolahan air limbah. 

19) Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan air tanah demi 

kelestarian sumber air yang ada. 

20) Mengembangkan pelestarian flora dan fauna di lingkungan sekolah.
98
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5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting kebera-

daannya karena dengan melihat dan membaca struktur organisasi, 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki 

jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi di 

SMPN 3 Slahung Ponorogo dapat dilihat dalam lampiran 12.
99

 

6. Keadaan Guru, Siswa, dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga 

Pendukung di SMPN 3 Slahung Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pendidikan yang menunjang lancarnya proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, keadaan guru harus diperhatikan dan disesuaikan dengan 

kualifikasi akademiknya. Guru yang mengajar di SMPN 3 Slahung 

Ponorogo ada 17. Adapun untuk melihat lebih jelas tentang keaadaan 

guru di sekolah tersebut, maka dapat dilihat pada lampiran 13. 

b. Keadaan Siswa 

Selain keadaan guru, yang menjadi hal penting bagi keberhasilan 

proses pendidikan lainnya yakni siswa. Keadaan siswa di SMPN 3 
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Slahung pada tahun pelajaran 2014/2015 secara keseluruhan ada 158. 

Adapun untuk melihat lebih jelas dan rinci adalah sebagai berikut:
100

 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa di SMPN 3 Slahung Ponorogo  

Tahun 2014/2015 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII A 8 13 21 

2 VII B 11 10 21 

3 VIII A 11 10 21 

4 VIII B 9 14 23 

5 IX A 13 12 25 

6 IX B 13 10 23 

7 IX C 14 10 24 

JUMLAH 79 79 158 

 

7. Sarana dan Prasarana di SMPN 3 Slahung Ponorogo 

Sarana dan Prasarana merupakan suatu perlengkapan yang dimiliki 

lembaga formal, karena sarana dan prasarana merupakan suatu yang penting 

bagi kelancaran kegiatan pembelajaran. Dengan luas tanah 1.325 M
2,

 sarana 

dan prasarana yang dimiliki SMPN 3 Slahung dapat dilihat pada lampiran 

14.
101
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B. Deskripsi Data 

1. Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VIII 

Deskripsi data tentang skor kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 

3 Slahung diperoleh dari angka angket yang didistribusikan kepada para 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Responden yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah 44 siswa yaitu dari kelas VIIIA dan VIIIB. 

Adapun komponen yang diukur mengenai kebiasaan belajar siswa kelas VIII 

SMPN 3 Slahung Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 15 dengan kisi-kisi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Kisi-kisi Instrumen Kebiasaan Belajar Siswa 

Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

 

Variabel X1 Indikator No Item 

Soal 

Jumlah 

item Soal 

Kebiasaan 

Belajar 

10. Belajar teratur 2, 3 2 

11. Daya belajar tinggi 5, 8 2 

12. Belajar setiap waktu 9, 10, 11 3 

13. Memiliki catatan 

lengkap 

13, 14 2 

14. Sering membuat 

ringkasan 

15, 16, 17 3 

15. Memiliki motivasi 

untuk memperkaya 

materi pelajaran 

19, 20 2 

16. Percaya diri dalam 22 1 



 

 

mengerjakan tugas 

17. Datang kesekolah 

tepat waktu 

24, 25, 26 3 

18. Melakukan 

kegiatan-kegiatan 

baik 

27, 28, 30 3 

Adapun hasil skor kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3  

Slahung Ponorogo 

Skor Angket Frekuensi (f) 

75 1 

73 1 

71 1 

69 1 

68 2 

66 1 

65 5 

63 2 

62 4 

61 2 

60 2 

59 1 

58 2 

57 4 

56 3 

55 4 

54 1 

52 1 

51 1 

49 1 

45 1 

44 1 



 

 

41 1 

37 1 

 

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

skor tertinggi 75 terdapat 1 siswa dan yang memiliki skor terendah 37 

terdapat 1 siswa. Rata-rata kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung berkisar pada skor 52 – 66. 

2. Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII 

Deskripsi data tentang skor kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 

3 Slahung diperoleh dari angka angket yang didistribusikan kepada para 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Responden yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah 44 siswa dari kelas VIIIA dan VIIIB. Adapun 

komponen yang diukur mengenai motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 16 dari kisi-kisi angket 

sebagai berikut berikut: 

Tabel 4.4 

Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VIII di SMPN 3 Slahung Ponorogo 

 

Variabel x2 Sub Variabel Indikator Item Soal Jumlah 

item soal 

Motivasi 

Belajar 

 Motivasi 

intrinsik 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

1, 2, 3, 4, 5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

6, 7, 8, 9 4 

3. Adanya harapan 

dan cita-cita 

masa depan 

12, 13, 14, 

15 

3 

 Motivasi 

ekstrinsik 

 

1. Adanya 

penghargaan 

belajar 

17, 18, 20 3 

2. Adanya 

kegiatan belajar 

yang menarik 

21, 23, 24 3 

3. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

26, 28, 29, 

30 

4 

  

Adapun hasil skor Motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 

 Slahung Ponorogo 

Skor Angket Frekuensi (F) 

87 1 

82 2 

76 4 

75 3 

74 1 

73 1 



 

 

72 3 

71 1 

70 2 

68 2 

67 1 

66 1 

65 3 

64 1 

63 2 

62 1 

61 1 

60 3 

57 1 

56 3 

55 1 

54 1 

48 1 

45 1 

43 2 

35 1 

 

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

skor tertinggi 87 terdapat 1 siswa dan yang memiliki skor terendah 35 

terdapat 1 siswa. Rata-rata Motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung berkisar pada skor 55 – 75. 

3. Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

Deskripsi data tentang skor hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Slahung didapat dari nilai UTS PAI Semester Ganjil. Nilai UTS tersebut 

merupakan dasar dari penyataan untuk variabel Y. Dari hasil pengumulan 

data tersebut, maka dapat dilihat sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.6 

Skor Hasil Belajar Siswa 

Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

Nilai Angket Frekuensi (F) 

100 1 

95 1 

90 5 

87 1 

85 12 

80 7 

75 11 

70 2 

65 3 

40 1 

 

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

skor tertinggi 100 hanya 1 siswa dan yang memiliki skor terendah 40 

terdapat 1 siswa. Rata-rata hasil belajar siswa berkisar pada skor 71 – 89. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Untuk dapat mengetahui bagaimana kebiasaan belajar siswa kelas VIII 

SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah dengan data 

angket yang telah disebarkan kepada setiap responden yang telah dipilih oleh 

peneliti. Selanjutnya data hasil perhitungan angket tersebut adalah sebagai 

berikut: 



 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung 

 

x₁ f f.x₁ x₁² f.x₁² 
75 1 75 5625 5625 

73 1 73 5329 5329 

71 1 71 5041 5041 

69 1 69 4761 4761 

68 2 136 4624 9248 

66 1 66 4356 4356 

65 5 325 4225 21125 

63 2 126 3969 7938 

62 4 248 3844 15376 

61 2 122 3721 7442 

60 2 120 3600 7200 

59 1 59 3481 3481 

58 2 116 3364 6728 

57 4 228 3249 12996 

56 3 168 3136 9408 

55 4 220 3025 12100 

54 1 54 2916 2916 

52 1 52 2704 2704 

51 1 51 2601 2601 

49 1 49 2401 2401 

45 1 45 2025 2025 

44 1 44 1936 1936 

41 1 41 1681 1681 

37 1 37 1369 1369 

Jumlah ∑f =44 ∑fx₁=2595 ∑x₁²=82983 ∑fx₁²=155787 

 

Dari data hasil di atas lalu dicari nilai mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

 



 

 

1  =  
  �

   

=  
2595

44
 

= 58,97727273  

� 1 =   � 1² −    � 1 2

 

=  155787

44
−  58,97727273 ² 

=  3540,613636 − 3478,318698 

=  62,29493836 

= 7,892714258 

Dari hasil di atas dapat diketahui 1 = 58,97727273 dan � 1 =

 7,892714258, maka untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa kelas VIII 

SMPN 3 Slahung baik, cukup dan kurang dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mean  +  1.SDx1 = Kebiasaan belajar baik 

Mean – 1.SDX1 = Kebiasaan belajar rendah 

Dan diantara keduanya adalah kebiasaan belajar cukup 

Nilai atas =  Mean  +  1. SDx1 

  =   58,97727273 + 1 ×   7,892714258 

  =   66,86998699  

  =   67 (dibulatkan) 



 

 

Jadi interval nilai atas  =  67- 75 

Nilai bawah =  Mean – 1. SDX1 

  =  58,97727273 − 1 ×   7,892714258 

  =  51,08455847 

  =  51  

Jadi interval nilai bawah = 37 – 51  

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 52 – 66. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Kategori Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3  

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

No Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 67 – 75 Baik 6 13,63  % 

2 52 – 66 Cukup 32 72,72 % 

3 37 – 51 Rendah  6 13,63 % 

 Jumlah 44 100   % 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 6 dari 44 responden 

dinyatakan memiliki kebiasaan belajar dengan kategori baik. 32 dari 44 

responden dinyatakan memiliki kebiasaan belajar dengan kategori cukup. 

Sedangkan sisanya yakni 6 dari 44 responden dinyatakan memiliki kebiasaan 

belajar dengan kategori rendah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan 



 

 

bahwa kebiasaan belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015 memiliki kebiasaan yang cukup. 

2. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Untuk dapat mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII 

SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah dengan data 

angket yang telah disebarkan kepada setiap responden yang telah dipilih oleh 

peneliti. Selanjutnya data hasil perhitungan angket tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung 

x₁ F f.x₁ x₁² f.x₁² 
87 1 87 7569 7569 

82 2 164 6724 13448 

76 4 304 5776 23104 

75 3 225 5625 16875 

74 1 74 5476 5476 

73 1 73 5329 5329 

72 3 216 5184 15552 

71 1 71 5041 5041 

70 2 140 4900 9800 

68 2 136 4624 9248 

67 1 67 4489 4489 

66 1 66 4356 4356 

65 3 195 4225 12675 

64 1 64 4096 4096 

63 2 126 3969 7938 

62 1 62 3844 3844 

61 1 61 3721 3721 



 

 

60 3 180 3600 10800 

57 1 57 3249 3249 

56 3 168 3136 9408 

55 1 55 3025 3025 

54 1 54 2916 2916 

48 1 48 2304 2304 

45 1 45 2025 2025 

43 2 86 1849 3698 

35 1 35 1225 1225 

 Jumlah ∑f = 44 ∑fx₁ = 2859 ∑x₁²= 108277 ∑fx₁² = 191211 

 

Dari data hasil di atas lalu dicari nilai mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

2  =
 � 2    

=  
2859

44
 

= 64,97727273  

� 2 =   � 2² −    � 2 2

 

=  191211

44
−  64,97727273 ² 

=  4345,704545 − 4222,045971 

=  123,658574 

= 11,12018768 

Dari hasil di atas dapat diketahui 2 =  64,97727273 dan � 2 =  11,12018768 , maka untuk mengetahui motivasi belajar siswa 



 

 

kelas VIII SMPN 3 Slahung baik, cukup dan kurang dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mean  +  1.SDx2 = Motivasi belajar baik 

Mean – 1.SDX2 = Motivasi belajar rendah 

Dan diantara keduanya adalah motivasi belajar cukup 

Nilai atas =  Mean  +  1. SDx2 

  =   64,97727273 + 1 ×   11,12018768 

  =   76,09746041 

  =  76  

Jadi interval nilai atas  =  76 - 87 

Nilai bawah =  Mean – 1. SDX2 

  =  64,97727273 − 1 ×   11,12018768 

  =  53,85708505 

  =  54 (dibulatkan) 

Jadi interval nilai bawah = 35 – 54  

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 55 – 75. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

Tabel 4.10 

Kategori Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

No Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 76 – 87 Baik 1 2,27  % 

2 54 – 75 Cukup 38 86,36 % 

3 35 – 53 Rendah  5 11,36  % 

 Jumlah 44  100   % 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 1 dari 44 responden 

dinyatakan memiliki motivasi belajar dengan kategori baik. 38 dari 44 

responden dinyatakan memilki motivasi belajar dengan kategori cukup. 

Sedangkan sisanya yakni 5 dari 44 responden dinyatakan memiliki motivasi 

belajar dengan kategori rendah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015 memiliki motivasi belajar yang cukup. 

3. Analisis Data tentang Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Untuk dapat mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas VIII 

SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah dengan data 

angket yang telah disebarkan kepada setiap responden yang telah dipilih oleh 

peneliti. Selanjutnya data hasil perhitungan angket tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 



 

 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

y f f.y y² f.y² 

100 1 100 10000 10000 

95 1 95 9025 9025 

90 5 450 8100 40500 

87 1 87 7569 7569 

85 12 1020 7225 86700 

80 7 560 6400 44800 

75 11 825 5625 61875 

70 2 140 4900 9800 

65 3 195 4225 12675 

40 1 40 1600 1600 

Total  ∑f = 44 ∑fy=3512 ∑y²=64669 ∑f.y²=284544 

 

Dari data hasil di atas lalu dicari nilai mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

 =  
  �

  

=  
3512

44
 

=  79,81818182  

� =   � ′2 −   � ′ 2

 

=  284544

44
−  79,81818182 ² 

=  6466,909091 − 6370,942149 

=  95,966942 

= 9,796271842 



 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui 1 =  64,97727273 dan � =  9,796271842 , maka untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 

VIII SMPN 3 Slahung baik, cukup dan kurang dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mean  +  1. �  = Hasil belajar baik 

Mean – 1. �  = Hasil belajar rendah 

Dan diantara keduanya adalah hasil belajar cukup 

Nilai atas =  Mean  +  1. �  

  =    79,81818182 + 1 ×  9,796271842 

  =   89,61445366 

  =  90  

Jadi interval nilai atas  = 90 - 100 

Nilai bawah =  Mean – 1. �  

  =  79,81818182 − 1 ×  9,796271842 

  =  70,02190998 

  =  70 

Jadi interval nilai bawah = 40 – 70  

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 71 – 89. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.12 

Kategori Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

No Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 90 – 100 Baik 7 15,90  % 

2 71 – 89 Cukup 31 70,45 % 

3 40 – 70 Rendah  6 13,63 % 

 Jumlah 44  100   % 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 7 dari 44 responden 

dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori baik. 31 dari 44 responden 

dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya 

yakni 6 dari 44 responden dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori 

rendah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

kelas VIII SPMN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 memiliki 

hasil belajar yang cukup. 

4. Korelasi antara Kebiasaan Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil 

Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahui hubungan antara 

kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI kelas VIII 

SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015, maka dilakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

data dari setiap variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Ada beberapa 

rumus yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, yakni dengan 



 

 

uji kolmogorov-smirnov, liliefors, dan uji chi square. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Liliefors. Kemudian untuk hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 Tabel 4.13  

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 
L Maksimum L Tabel 

X1 44 0.095 0.155 Data berdistribusi normal 

X2 44 0.153 0.155 Data berdistribusi normal 

Y 44 0.094 0.155 Data berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan dengan harga Ltabel nilai 

kritis uji Liliefors pada lampiran 17 dengan taraf signifikansi sebesar 1 %. 

Tabel Liliefors kebiasaan belajar dapat dilihat pada lampiran 18, motivasi 

belajar pada lampiran 19 dan hasil belajar pada lampiran 20. Dengan n = 44, 

maka 1,031 /  44 = 1,031 / 6,633249581 = 0,155429098 dibulatkan menjadi 

0,155. Dari konsultasi dengan Ltabel diperoleh hasil bahwa masing-masing 

Lmaksimum lebih kecil daripada Ltabel, sehingga terima Ha yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal.  

Untuk menjawab rumusan masalah keempat yakni mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar PAI kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015, 

maka peneliti terlebih dahulu menghitung hubungan antar setiap variabel. 

Setelah hasil setiap penghitungan tersebut diperoleh, kemudian dilakukan 



 

 

pengujian kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel  pada tabel Henry E. Garret pada 

lampiran 21. Namun sebelum itu, peneliti harus mencari derajad bebasnya 

(db) atau degress of freedomnya (df) dengan rumus  db =  n – nr, dimana db 

adalah derajad bebas,  n adalah  number of cases, dan  nr adalah banyaknya 

variabel yang dikorelasikan.
102

  

Dalam penelitian ini, n = 44  dan nr = 2, maka db = 44–2 =  42. Untuk 

db = 42 tidak ada dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati 

adalah 45.  Dengan harga “r” pada taraf signifikasi  sebesar 5 % , diperoleh 

harga rtabel sebesar 0,288. Adapun penghitungan setiap variabel adalah 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis data tentang hubungan antara kebiasaan belajar (variabel x ) 

dengan hasil belajar (variabel y). Untuk itu diperlukan tabel penolong 

pada lampiran 22 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut: 

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=
44  208620 −   2594 (3512)  44 .155658 −   2594 2 [44 . 284544 −   3512 2]

 

=  
9179280 −  9110128   6848952 −  6728836  [12519936 −  12334144]
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=  
69152  120116  . [185792]

 

=  
69152 2,231659110

 

=  
69152

149387,3886
 

=  0,462903867 � =  0,463 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,463 dan 

r tabel 0,288, maka r hitung > r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kebiasaan 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

b. Menganalisis data tentang hubungan antara motivasi belajar (variabel x2) 

dengan hasil belajar (variabel y). Untuk itu diperlukan tabel penolong 

pada lampiran 22 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut: 

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
44  230280 −   2859 (3512)  44 .191211 −   2859 2 [44 . 284544 −   3512 2]

 

=  
10132320 −  10040808  8413284 −  8173881  [12519936 −  12334144]

 

=  
91512  239403  [185792]

 



 

 

=  
91512 4,447916210

 

=  
91512

210900,8349
 

=  0,433910088 � =  0,433 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,433 dan 

r tabel 0,288, maka r hitung > r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

c. Menganalisis data tentang hubungan antara kebiasaan belajar (variabel x ) 

dengan motivasi belajar (variabel x ) diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 22 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

� =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
44  171811 −   2594 (2859)  44.155658 −   2594 2 [44 . 191211 −   2859 2]

 

=  
7559684 −  7416246  6848952 −  6728836  [8413284 −  8173881]

 

=  
143438  120116  [239403]

 

=  
143438 287561310

 

=  
143438

169576,3272
 



 

 

=  0,84586099 � =  0,845 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,845 dan 

r tabel 0,288, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dengan 

motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015. 

Langkah selanjutnya yaitu hasil analisa di atas dimasukkan ke 

dalam rumus korelasi ganda untuk menjawab rumusan masalah ke empat. 

Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut : 

=   �
1  ² + �

2  ² − 2 �
1  � 2  � 1 2  

1 −  �
1 2  ²

 

=   0,462903867 2 + (0,433910088)² − 2  0,462903867 (0,433910088)(0,84586099)

1 −  (0,84586099)²
 

=   0,21427999 + 0,188277964 − 2 0,169898503 
1 −  0,715480814

 

=   0,402557954 − 0,339797006

0,284519186
 

=   0,062760948

0,284519186
 

=   0,220585995 

=  0,469665834 

=  0,469 

 



 

 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikansi 

terhadap hasil di atas dengan menghitung F hitung sebagai berikut: 

Fhitung   =   

²�
(1− 2

)
(�−�−1

 

=   

(0,469665834 )²

2
(1−(0,469665834 )²

(44−2−1)

 

=   

(0,220585995 )

2
1−0,220585995

41

 

=   
0,110292997

0,779414005

41

 

=   
0,110292997

0,019010097
 

Fhitung  =   5,801811374 

Fhitung   =   5,80 

 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan dengan harga F tabel, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk pembilang = 

2 dan dk penyebut = 44 – 2 – 1 = 41. Oleh karena dk penyebut/df = 41 

tidak ada dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati adalah 

42. Dengan taraf signifikan 5 %, maka harga F tabel sebesar 3,22. Harga F 

hitung = 5,80 > F tabel = 3,22, yang artinya Ho ditolak. Jadi kesimpulan dari 

semua pernyataan di atas adalah koefisien korelasi ganda yang ditemukan 

adalah signifikan atau dapat diberlakukan untuk populasi dimana sampel 



 

 

tersebut diambil. Dengan kata lain terdapat korelasi yang signifikan 

antara kebiasaan belajar da motivasi belajar dengan hasil belajar PAI 

siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pembahasan 

Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015, diperlukan tabel penolong (pada 

lampiran 22). Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

a. Korelasi antara Kebiasaan Belajar (variabel x ) dengan hasil belajar 

(variabel y).  

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=
44  208620 −   2594 (3512)  44 .155658 −   2594 2 [44 . 284544 −   3512 2]

 

=  
9179280 −  9110128   6848952 −  6728836  [12519936 −  12334144]

 

=  
69152  120116  . [185792]

 

=  
69152 2,231659110

 

=  
69152

149387,3886
 

=  0,462903867 � =  0,463 



 

 

 

b. Korelasi antara Motivasi Belajar (variabel x2) dengan Hasil Belajar 

(variabel y). 

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
44  230280 −   2859 (3512)  44 .191211 −   2859 2 [44 . 284544 −   3512 2]

 

=  
10132320 −  10040808  8413284 −  8173881  [12519936 −  12334144]

 

=  
91512  239403  [185792]

 

=  
91512 4,447916210

 

=  
91512

210900,8349
 

=  0,433910088 � =  0,433 

 

c. Korelasi antara Kebiasaan Belajar (variabel x ) dengan Motivasi Belajar 

(variabel x ). � =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
44  171811 −   2594 (2859)  44.155658 −   2594 2 [44 . 191211 −   2859 2]

 

=  
7559684 −  7416246  6848952 −  6728836  [8413284 −  8173881]

 

=  
143438  120116  [239403]

 



 

 

=  
143438 287561310

 

=  
143438

169576,3272
 

=  0,84586099 � =  0,845 

 

d. Korelasi antara Kebiasaan Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil 

Belajar PAI 

=   �
1  ² + �

2  ² − 2 �
1  � 2  � 1 2  

1 −  �
1 2  ²

 

=   0,462903867 2 + (0,433910088)² − 2  0,462903867 (0,433910088)(0,84586099)

1 −  (0,84586099)²
 

=   0,21427999 + 0,188277964 − 2 0,169898503 
1 −  0,715480814

 

=   0,402557954 − 0,339797006

0,284519186
 

=   0,062760948

0,284519186
 

=   0,220585995 

=  0,469665834 

=  0,469 

 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikansi 

terhadap hasil analisa tersebut dengan menghitung F hitung sebagai berikut: 

Fhitung   =   

²�
(1− 2

)
(�−�−1

 



 

 

=   

(0,469665834 )²

2
(1−(0,469665834 )²

(44−2−1)

 

=   

(0,220585995 )

2
1−0,220585995

41

 

=   
0,110292997

0,779414005

41

 

=   
0,110292997

0,019010097
 

Fhitung  =   5,801811374 

Fhitung   =  5,80 

 

2. Interpretasi 

Setelah nilai koefisian korelasi diketahui, kemudian melakukan analisa 

interpretasi yaitu:  

Mencari Ftabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). 

Jadi dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 44 – 2 – 1 = 41. Oleh karena dk 

penyebut/df = 41 tidak ada dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling 

mendekati adalah 42. Dengan taraf signifikan 5 %, maka harga Ftabel sebesar 

3,22. Harga F hitung = 5,80 > F tabel = 3,22, yang artinya Ho ditolak. Dengan 

demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 sebesar 0,469. 



 

 

Setelah diketahui angka korelasinya kemudian diinterpretasikan untuk 

menentukan kategori dari korelasi tersebut. Berikut tabel interpretasi nilai r 

:
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Tabel 4.14 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 1,999 Sangat Rendah 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kebiasaan 

belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar PAI kelas VIII SMPN 3 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 sebesar 0,469 dengan kategori 

cukup kuat. 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 97. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

empat hal yang berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Kebiasaan belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari 

analisis bahwa 6 (13,63%) dari 44 responden dinyatakan memiliki kebiasaan 

belajar dengan kategori baik. 32 (72,72%) dari 44 responden dinyatakan 

memiliki kebiasaan belajar dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 

6 (13,63%) dari 44 responden dinyatakan memiliki kebiasaan belajar dengan 

kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMPN 

3 Slahung Ponorogo memiliki kebiasaan belajar yang cukup. 

2. Motivasi belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa 1 (2,27%) dari 44 responden dinyatakan memiliki motivasi belajar 

dengan kategori baik. 38 (86,36%) dari 44 responden dinyatakan memilki 

motivasi belajar dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 5 

(11,36%) dari 44  responden dinyatakan memiliki motivasi belajar dengan 

kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMPN 

3 Slahung Ponorogo memiliki motivasi belajar yang cukup. 

3. Hasil belajar siswa dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa 7 (15,96%) dari 44  responden dinyatakan memiliki hasil belajar 



 

 

dengan kategori baik. 31 (70,45%) dari 44 responden dinyatakan memiliki 

hasil belajar dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 6 (13,13%) 

dari 44  responden dinyatakan memiliki hasil belajar dengan kategori rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung 

Ponorogo memiliki hasil belajar yang cukup. 

4. Dalam harga F tabel, dengan taraf kesalahan 5 %, diperoleh F tabel sebesar 

3,22. Harga F hitung = 5,80 > F tabel = 3,22, yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi kesimpulan dari semua pernyataan di atas adalah koefisien 

korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan atau dapat diberlakukan 

untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. Dengan kata lain terdapat 

korelasi yang signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 3 Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015. 

  

B. Saran 

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat mengambil kebijakan agar lebih 

ditingkatkan dalam mengembangkan dan menggerakkan motivasi belajar 

yang ada dalam diri siswa di sekolah 

2. Bagi guru, hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan 

dengan kegiatan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, dan 



 

 

berusaha memperhatikan kebiasaan belajar siswa sehingga motivasi belajar 

siswa dapat meningkat. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan bisa 

meningkat dan akan lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi siswa, hendaknya selalu mempunyai kebiasaan yang baik ketika dalam 

kegiatan belajar mengajar agar mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

Dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. 

 

 

 

 


