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 Motivasibelajarsiswapadadasarnyadipengaruhiolehduafaktoryaitufaktorint

rinsikdanfaktorekstrinsik.Salah satu motivasi belajar siswa berasal dari orang tua. 

Namun adakalanya orang tua kurang memberi motivasi belajar kepada anak, 

sehingga kebutuhan anak untuk belajar sering dilupakan oleh orang tua. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara motivasi 

belajar siswa kelas Vkeluarga pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri 

di MIN Manisrejo Kota madiun. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan jenis penelitian komparatif. Yang dilaksanakan di MIN Manisrejo 

Kota Madiun. Adapun jumlah populasinya dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas V MIN Manisrejo Kota Madiunyang berjumlah 31 siswa. Dimana 716 

siswa keluarga pegawai negeri dan 15 siswa keluarga bukan pegawai negeri. 

Populasitersebutdigunakansebagaisumber data 

penelitiansehinggapenelitianinidisebutpenelitianpopulasi.Teknikpengumpulan 

data menggunakanmetodeangketdenganmenggunakanskalaLikertdenganskor 1-

4.Teknikanalisis data menggunakananalisisstatistikparametrisdenganrumus T-test. 

 Hasil penelitian ini adalah (1) tingkat motivasibelajarsiswa kelas 

Vkeluarga pegawai negeri diMIN Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 

2014/2015 termasuk kategori tinggi sebanyak 5 responden (31,25%), kategori 

sedang sebanyak 6 responden (37,5%), dan kategori rendah sebanyak 5 responden 

(31,25%), (2)tingkat motivasibelajarsiswa kelas Vkeluarga bukan pegawai negeri 

diMIN Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 2014/2015 termasuk kategori 

tinggi sebanyak 3 responden (20%), kategori sedang sebanyak 10 responden 

(66,6%), dan kategori rendah sebanyak 2 responden (13,33%), (3) terdapat 

perbedaan  yang signifikan antara keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan 

pegawai negeri terhadap motivasi belajar siswa kelas V di MIN Manisrejo Kota 

Madiun tahun pelajaran 2014/2015.Hal inidibuktikandarihasiluji T-

testdiperoleh >  ,dimana taraf signifikan 5%, = 4,13> = 2,04,  maka Ho 

ditolakdan Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

       Di dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah. 

       Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peranan penting 

dan menjadi dasar bagi perkembangan anak dalam konteks sosial yang lebih 

luas.
1
 Keluarga adalah wadah yang sangat penting bagi individu dan 

merupakan kelompok sosial individu yang pertama dimana anak-anak menjadi 

anggotanya, dan keluarga sudah barang tentu yang pertama menjadi tempat 

untuk mengadakan sosialisasi anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya  

adalah orang yang pertama anak melakukan kontak komunikasi dan pertama 

pula untuk mengajarkan hal-hal tertentu kepada anak itu sampai memasuki 

sekolah.  

       Masa usia sekolah dipandang sebagai masa untuk pertama kalinya anak 

memulai kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya. Bersamaan dengan 

masuknya anak ke sekolah dasar, maka terjadilah perubahan hubungan anak 

dengan orang tuanya. Perubahan tersebut di antaranya disebabkan adanya 

peningkatan penggunaan waktu yang dilewati anak-anak bersama teman-teman 

sebayanya. 

                                                           
1
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), 219. 
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       Hubungan orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila 

kedua pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan mendengarkan 

merupakan hal yang sangat penting. Perkembangan yang dialami anak sama 

sekali bukan alasan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan di masa 

kecilnya. Hal ini justru akan membantu orangtua dalam menjaga terbukanya 

jalur komunikasi.
2
 

       Melakukan komunikasi bisa dilakukan di mana-mana, baik di rumah, 

maupun di sekolah. Dengan melakukan komunikasi saling membentuk 

pengertian menumbuhkan persahabatan dan memelihara kasih sayang.  

Melakukan komunikasi di rumah dengan orang tua sangat lah penting, karena 

orang tua ingin tahu kegiatan anaknya disaat di sekolah dan di masyarakat. 

Berbincang dengan orang tua dapat dilakukan saat menonton televisi atau 

sedang berkumpul bersama. 

       Orang tua menjadi sumber penting yang mengarahkan dan menyetujui 

dalam pembentukan tata nilai dan tujuan-tujuan masa depan. Sedangkan 

dengan teman sebaya mereka belajar tentang hubungan sosial di luar keluarga. 

Bagi seorang anak, memasuki dunia sekolah merupakan pengalaman yang 

menyenangkan, namun sekaligus mendebarkan, penuh tekanan, dan bahkan 

bisa menyebabkan timbulnya kecemasan.
3
 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yakni faktor yang 

terdapat di dalam diri peserta didik itu sendiri yang disebut dengan faktor 

                                                           
2
 Ibid., 220. 

3
 Ibid., 232. 
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internal dan faktor yang terdapat dari luar diri peserta didik yang disebut 

dengan faktor eksternal.
4
 

       Faktor internal atau faktor yang terdapat di dalam diri peserta didik itu 

sendiri antara lain adalah sebagai berikut: 1) kurangnya kemampuan dasar yang 

dimiliki oleh peserta didik, 2) kurangnya bakat khusus suatu situasi belajar dan 

3) faktor jasmaniah yang tidak mendukung kegiatan belajar.
5
 

       Adapun faktor yang terdapat di luar diri peserta didik atau faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah: 1) faktor lingkungan sekolah 

yang kurang memadai, 2) situasi dalam keluarga dan 3) situasi lingkungan 

yang mengganggu kegiatan belajar siswa.
6
 

        Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi yang terutama adalah 

keluarga. Keluarga  adalah faktor utama dalam menumbuhkan motivasi belajar 

anak, karena dalam keluarga merupakan sumber utama yang pertama dalam 

pendidikan. Terdapat beragam istilah yang biasa dipergunakan untuk menyebut 

“keluarga”. Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah, 

bisa disebut juga batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggung jawab dan 

dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.
7
 Definisi 

lainnya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dua orang atau lebih yang 

direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, serta tinggal bersama.
8
 

                                                           
4
 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 130. 

5
 Ibid., 130. 

6
 Ibid., 130. 

7
Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2001), 41. 
8
Ibid., 41. 
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Dengan memperhatikan definisi di atas, Horton dan Hurt memberikan beberapa 

pilihan dalam mendifinisikan keluarga yaitu: 

1) Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama. 

2) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. 

3) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. 

4) Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak. 

5) Para anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut 

sebagai keluarga.
9
 

       Semua anak dilahirkan fitrah, kata fitrah disini ada yang mengartikan suci 

dan bersih. Jadi, semua anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki warna, 

tidak jahat, tidak pandai, dan tidak yang lain-lainya. Lalu, pengalaman hidup 

disini terutama pengasuh orang tuanya yang menjadikan anak itu berubah 

menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau jauh dari nilai-nilai Islam.
10

 Agar orang 

tua mampu mengembangkan tanggung jawabnya, yaitu melakukan perubahan 

pada diri anak atau mendidiknya, orang tua harus memiliki kualitas. Kualitas 

itu terbentang dari hal-hal yang bersifat abstrak, misalnya berupa konsep-

konsep, pandangan, dan sikap, sampai hal-hal yang bersifat konkrit, seperti 

tindakan atau perilaku-perilaku hidup sehari-hari.
11

 

       Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar seseorang itu adalah motivasi 

belajar. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi 

berarti tidak ada kegiatan belajar.
12

 

                                                           
9
Ibid., 44. 

  
10

 Wahyudin,  A to Z Anak Kreatif,  21. 
11

 Ibid., 23. 
12

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 152. 
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       Orang tua sangat berperan dalam menumbuhkan motivasi belajar anak 

dengan berbagai macam cara. Beberapa cara untuk membangkitkan motivasi 

belajar antara lain: memberi sentuhan lembut, memberi hadiah, memberikan 

pujian, belajar menggunakan media, dan suasana lingkungan yang sehat.
13

 

       Motivasi dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, karena dengan 

motivasi akan timbul kegairahan belajar. Banyak bakat anak tidak berkembang 

karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Untuk membangkitkan motivasi 

seorang anak maka diperlukan peranan orang tua agar motivasi dalam diri anak 

dapat mencapai tujuan maksimal. 

             Sesuatu yang didapat karena telah belajar dengan giat untuk siswa 

misalnya hadiah. Situasi belajar ini yang mendorong siswa untuk selalu belajar 

dan dapat diartikan sebagai motivasi belajar. 

       Fungsi motivasi belajar adalah: sebagai pendorong perbuatan, sebagai 

penggerak perbuatan, dan sebagai pengarah perbuatan.
14

 Motivasi adalah 

proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku, artinya perilaku 

yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan 

lama.
15

 Motivasi belajar dapat tumbuh karena faktor intrinsik berupa hasrat dan 

keinginan untuk berhasil dan kebutuhan belajar harapan dan cita-cita, 

sedangkan faktor ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, pihak keluarga yang 

mendukung, peran orang tua dan masyarakat di lingkungan.  

                                                           
13

 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2009), 28. 
14

 Ibid., 157. 

  
15

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media Group, 2001),  65. 
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       Namun banyak orang tua yang tidak menyadari keberadaannya sangat 

berpengaruh besar terhadap anak. Kebanyakan para orang tua membiarkan 

anak berkembang di lingkungan yang penuh dengan hal-hal negatif dengan 

sendirinya tanpa adanya pengawasan yang baik. Kini menjadi jelas bagi orang 

tua, bahwa kehadiran mereka sangat berarti bagi anak-anak, terutama bagi 

pendidikan anak-anak.
16

 Selain tanggung jawab di dalam rumah, orang tua juga 

harus melakukan tanggung jawabnya di luar rumah.
17

 Bila kita memperhatikan 

anak kita yang tumbuh, berkembang, dan dipengaruhi oleh faktor di dalam 

lingkungan yang sering tidak terawasi, maka timbullah pertanyaan: kebutuhan-

kebutuhan apakah yang kiranya harus dipenuhi untuk menghindarkan anak  itu 

dari bahaya pengaruh faktor yang tak terkontrol dan negatif.  

       Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian 

anak. Alasannya adalah (1) keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang 

menjadi pusat identifikasi anak, (2) anak banyak menghabiskan waktunya di 

lingkungan keluarga, dan (3) para anggota keluarga merupakan “significant 

people” bagi pembentukan kepribadian anak. Di samping itu keluarga juga 

dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insan 

(manusiawi), terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan 

ras manusia.
18

  

       Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa 

kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota 

keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan 

                                                           
  

16
 Wahyudin, A to Z  Anak Kreatif (Depok: Gema Insani, 2007), 23. 

  
17

 Ibid, 25. 
18

 Syamsu Yusuf LN, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 27. 
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tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, 

pemahaman dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang 

dicintainya. Keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh 

konflik atau gap communication dapat mengembangkan masalah-masalah 

kesehatan mental bagi anak.
19

 

       Peran kasih orang tua tidak pernah mengenal batas sampai kapanpun, 

bahkan orang tua adalah pendidik pertama bagi anak di lingkungan keluarga. 

Terutama peran ibu sejak mengandung, ia akan berusaha menjaga 

kandungannya dengan sebaik-baiknya. 

       Orang tua sering kali menyangka, bahwa mereka cukup sayang pada 

anaknya. Akan tetapi anak-anak merasa menderita, karena mereka tidak 

disayangi. Orang tua menyanyangi anaknya dengan caranya masing-masing. 

Ada yang membelikan segala macam mainan, membelikan macam-macam 

pakaian dan ada juga yang mengabulkan segala permintaannya. Orang tua lain 

merasa cukup sayang apabila sang anak dirawat oleh pembantu ataupun suster. 

Sebenarnya yang sangat dibutuhkan anak, bukanlah benda-benda ataupun hal-

hal lahir, tapi jauh lebih penting dari itu adalah kepuasaan batin, merasa dapat 

tempat yang wajar dalam hati kedua ibu-bapaknya. Mungkin saja kebutuhan 

batin kurang terpenuhi, karena orang tua miskin, namun ia cukup merasakan 

kasih sayang dari kedua orang tuanya itu.
20 

                                                           
19

 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 38. 
20

 Zakiyah Dardjat, Perawatan  Jiwa Untuk Anak-anak  (Jakarta: Bulan Bintang,1982), 

469. 
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       Situasi dalam keluarga mendukung situasi belajar peserta didik, seperti 

rumah tangga yang kacau (broken home), kurangnya perhatian orang tua 

karena sibuk dengan pekerjannya, kurangnya kemampuan orang tua dalam 

memberi pengarahan dan lain sebagainya.
21

 

       Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di MIN Manisrejo 

Kota Madiun terdapat beberapa anak usia SD/MI yang ditinggal orang tua nya 

sibuk dengan pekerjaannya. Secara psikologis perkembangan mereka berbeda 

dengan teman-temannya yang didampingi orang tuanya. Perbedaan 

perkembangan itu di antaranya adalah mereka merasa minder dalam bergaul 

dengan teman sebayanya, selalu menyendiri, menunjukkan perilaku yang 

cenderung negatif, mengalami penurunan prestasi belajar, motivasi belajar 

rendah, dan lain sebagainya.
22

 

       Oleh sebab itu keberadaan orang tua sangatlah berpengaruh besar. Dengan 

kasih sayang, pengawasaan, perhatian, dan bimbingan orang tua, anak bisa 

menjadi seorang anak yang membanggakan. Berbeda dengan seorang anak 

yang ditinggal orang tuanya bekerja, anak menjadi tidak terkontrol karena 

tanpa adanya pengawasan orang tua. Anak bebas berbuat apapun dengan 

adanya kucuran uang dari hasil jerih payah orang tuanya. Mereka malas 

belajar, motivasi belajar rendah sehingga mengakibatkan prestasi anak kurang 

memuaskan. 

       Motivasi anak dalam keluarga pegawai negeri cenderung semangat dalam 

melakukan belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak pantang 

                                                           
21

 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 132. 
22

 Observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 01 November 2014 di Lingkungan 

Kota Manisrejo Madiun. 
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menyerah dan orang tuanya selalu memberikan motivasi yang tinggi. Setiap 

hari anak selalu mendapat kasih sayang, perhatian, dan didikan yang lebih dari 

orang tuanya, bahkan selalu memberikan pujian terhadap anaknya yang 

berhasil meraih prestasi belajar di sekolah.
23

 

       Sedangkan motivasi anak dalam keluarga bukan pegawai negeri selalu 

cenderung malas belajar, tidak ada semangat untuk belajar dan malas 

mengerjakan tugas dari guru, karena orang tuanya yang tidak pernah 

memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan anak seperti kurang 

memberikan pujian terhadap anaknya yang berhasil meraih prestasi belajar di 

sekolah. Orang tua selalu mengabaikan pendidikan anak, mereka beranggapan 

yang penting sekolah saja itu sudah cukup.
24

 

       Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang motivasi belajar siswa keluarga pegawai negeri dan bukan keluarga 

pegawai negeri dengan judul penelitian “STUDI KOMPARASI ANTARA  

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V KELUARGA PEGAWAI NEGERI 

DAN KELUARGA BUKAN PEGAWAI NEGERI  di MIN MANISREJO 

KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. 

 

 

B. Batasan Masalah 

       Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

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

kerancuan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan 

                                                           
23

 Suparman, http://blogspot.com/2011/05/skripsi-studi-komparasi-prestasi.html, diakses 

tgl 4-05-2015. 
24

 Ibid., 

http://blogspot.com/2011/05/skripsi-studi-komparasi-prestasi.html
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lain sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah “motivasi belajar siswa kelas V antara keluarga 

pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo Kota 

Madiun” . 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat motivasi belajar siswa kelas V dari keluarga 

pegawai negeri MIN Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 

2014/2015? 

2. Bagaimana tingkat motivasi belajar siswa kelas V yang dari keluarga 

bukan pegawai negeri MIN Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 

2014/2015? 

3. Adakah perbedaan signifikan motivasi belajar siswa kelas V yang dari 

keluarga pegawai negeri dan keluarga  bukan pegawai negeri MIN 

Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas V yang dari 

keluarga pegawai negeri di MIN Manisrejo kota Madiun tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas V yang dari 

keluarga bukan pegawai negeri MIN Manisrejo kota Madiun tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan signifikan motivasi belajar siswa kelas 

V yang dari keluarga pegawai negeri dan keluarga  bukan pegawai 

negeri MIN Manisrejo kota Madiun tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam membangun pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan motivasi belajar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil langkah, baik itu 

sikap maupun tindakan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

b. Bagi guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru selalu 

membangkitkan motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran. 

c. Bagi siswa 
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Untuk senantiasa meningkatkan motivasi belajar  mereka agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

 

F. Sistematika Pembahasan. 

       Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

       Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah,  

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua landasan teori, berisi tentang deskripsi teori dan atau telaah 

pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

       Bab ketiga metodelogi penelitian, berisi tentang rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

       Bab keempat hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sarana prasarana, 

tenaga pengajar, deskripsi data yang meliputi data tentang prosentase 

motivasi belajar siswa dari keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan 

pegawai negeri, analisis data (pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau 

interpretasi atas angka statistik. 

       Bab kelima penutup,  berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian 

dari bab terdahulu dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI,  TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS. 

 

 

 

       Di dalam bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian ini yaitu pengertian belajar, motivasi belajar, telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

A. Belajar. 

1. Pengertian Belajar. 

       Belajar adalah key term, „istilah kunci‟ yang paling vital dalam setiap 

usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada 

pendidikan. Belajar yaitu setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. 

Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 

       Sedangkan pengertian lain adalah belajar merupakan proses 

memperoleh pengetahuan (Psikologi Kognitif). Belajar juga di artikan 

pula sebagai suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng 

sebagai hasil latihan yang diperkuat.
25

 

       Hal-hal yang mendorong seseorang itu untuk belajar antara lain 

sebagai berikut: 

a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih 

luas. 

                                                           
25

 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan  (Yogyakarta: Teras, 2012), 171-172. 
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b. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk 

maju. 

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, 

guru, dan teman-teman 

d. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu 

dengan usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan 

kompetensi. 

e. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman 

f. Adanya pengajaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar.
26

 

2. Tujuan belajar 

       Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya 

sistem lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Tujuan belajar 

untuk mengembangkan nilai afeksi memerlukan penciptaan sistem 

lingkungan yang berbeda dengan sistem yang dibutuhkan untuk tujuan 

belajar pengembangan gerak, dan begitu seterusnya. 

       Tujuan belajar ada tiga jenis antara lain: untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan pembentukan 

sikap.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ibid., 242. 
27

 Ibid., 176-178. 



16 

 

 

B. Motivasi belajar 

1. Pengertian Motivasi belajar. 

       Motivasi asalnya dari kata motif, dalam bahasa Inggris adalah motive 

atau motion,  yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Artinya 

sesuatu yang menggerakkan terjadinya tindakan, atau disebut dengan 

niat.
28

 

       Motivasi ialah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita, yang 

mendorong kita untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang 

khas.
29

 Dorongan suatu tindakan yang muncul dalam diri manusia, 

menurut Freud, terbagi atas: dorongan alam dibawah sadar, dorongan 

alam sadar , dan dorongan  libido seksualitas.
30

 

       Peranan motivasi yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar dalam melakukan kegiatan 

belajar. Hasil belajar akan lebih optimal kalau ada motivasi yang tepat.
31

 

       Beberapa peran motivasi yang penting dalam belajar dan 

pembelajaran di antaranya sebagai berikut: 

a. Peran motivasi dalam penguatan belajar. 

b. Usaha untuk memberi bantuan dengan rumus matematika dapat 

menimbulkan penguatan belajar. 

c. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. 

d. Peran motivasi menentukan kekuatan dalam belajar. 

                                                           
28

 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 271. 
29

 Ivor K. Davies,  Pengelolaan Belajar (Jakarta: Rajawali, 1991), 214. 
30

 Hikmat, Manajemen Pendidikan, 271. 
31

Rohmah, Psikologi Pendidikan, 243. 
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       Dalam proses pembelajaran motivasi belajar siswa dapat 

dianalogkan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mesin. 

Motivasi yang baik dan memadai dapat mendorong siswa menjadi lebih 

aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar di kelas. 

       Hakikat dari motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari 

dalam dan luar diri siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan pada tingkah laku pada umumnya dan semangat atau 

keinginan untuk belajar lebih semangat lagi.
32

 

2. Macam-macam Motivasi. 

Macam –macam motivasi antara lain: 

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. 

1) Motif-motif bawaan  

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, tanpa 

dipelajari. Contoh: dorongan untuk makan, minum. 

2) Motif-motif yang dipelajari  

Motif yang dipelajari adalah motif yang timbul karena 

dipelajari. Contoh: dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, 

dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. 

b. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik  

Motif intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

                                                           
32

 Ibid., 244. 
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diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang 

berpengetahuan. 

2) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.
33

 

3. Ciri-ciri faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik 

a. Faktor instrinsik 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

b. Faktor ekstrinsik 

1) Adanya penghargaan dalam belajar 

2) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

3) Adanya lingkungan yang kondusif.
34

 

4. Bentuk– bentuk motivasi di sekolah 

a. Memberi angka. 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka/nilai 

yang baik. 

 

                                                           
33

 Ibid., 251-255. 
34
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b. Hadiah. 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/kompetensi. 

Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa.
35

 

5. Fungsi Motivasi. 

       Dalam dunia belajar mengajar sangat diperlukan adanya motivasi. 

Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. 

       Sehubungan dengan hal tersebut fungsi motivasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.
36

 

6. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

a. Keluarga. 

                                                           
35

 Ibid., 256-257. 
36

 Ibid., 250-251. 
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       Keluarga adalah faktor utama dalam menumbuhkan motivasi 

belajar anak, karena dalam keluarga merupakan sumber utama yang 

pertama dalam pendidikan. Terdapat beragam istilah yang biasa 

dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga bisa berarti ibu, 

bapak, anak-anaknya atau seisi rumah, bisa disebut juga batih yaitu 

seisi rumah yang menjadi tanggung jawab dan dapat pula berarti 

kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.
37

 Definisi lainnya 

keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dua orang atau lebih 

yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, serta tinggal 

bersama.
38

 Dengan memperhatikan definisi di atas, Horton dan Hurt 

memberikan beberapa pilihan dalam mendifinisikan keluarga yaitu: 

6) Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama. 

7) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan 

perkawinan. 

8) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. 

9) Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak. 

10) Para anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin 

disebut sebagai keluarga.
39

 

       Semua anak dilahirkan fitrah, kata fitrah disini ada yang 

mengartikan suci dan bersih. Jadi, semua anak dilahirkan dalam 

keadaan tidak memiliki warna, tidak jahat, tidak pandai, dan tidak 

                                                           
37

Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2001), 41. 
38

Ibid., 41. 
39

Ibid., 44. 
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yang lain-lainya. Lalu, pengalaman hidup disini terutama pengasuh 

orang tuanya yang menjadikan anak itu berubah menjadi Yahudi, 

Nasrani, Majusi atau jauh dari nilai-nilai Islam.
40

 Agar orang tua 

mampu mengembangkan tanggung jawabnya, yaitu melakukan 

perubahan pada diri anak atau mendidiknya, orang tua harus 

memiliki kualitas. Kualitas itu terbentang dari hal-hal yang bersifat 

abstrak, misalnya berupa konsep-konsep, pandangan, dan sikap, 

sampai hal-hal yang bersifat konkrit, seperti tindakan atau perilaku-

perilaku hidup sehari-hari.
41

 

1) Motivasi anak dalam keluarga pegawai negeri 

       Motivasi anak dalam keluarga pegawai negeri cenderung 

semangat dalam melakukan belajar, mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, tidak pantang menyerah dan orang tuanya 

selalu memberikan motivasi yang tinggi. Setiap hari anak 

selalu mendapat kasih sayang, perhatian, dan didikan yang 

lebih dari orang tuanya, bahkan orang tuanya selalu 

memberikan pujian terhadap anaknya yang berhasil meraih 

prestasi belajar di sekolah.
42

 

2) Motivasi anak dalam keluarga bukan pegawai negeri 

       Motivasi anak dalam keluarga bukan pegawai negeri 

selalu cenderung malas belajar, tidak ada semangat untuk 

                                                           

  
40

 Wahyudin,  A to Z Anak Kreatif,  21. 
41

 Ibid., 23. 
42

 Suparman, http://blogspot.com/2011/05/skripsi-studi-komparasi-prestasi.html, diakses 

tgl 4-05-2015. 
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belajar dan malas mengerjakan tugas dari guru, karena orang 

tuanya yang tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan 

kebutuhan anak seperti kurang memberikan pujian terhadap 

anaknya yang berhasil meraih prestasi belajar di sekolah. 

Orang tua selalu mengabaikan pendidikan anak, mereka 

beranggapan yang penting sekolah saja itu sudah cukup.
43

 

b. Lingkungan sekolah. 

       Tidak semua tugas pendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua 

dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Karena itu 

sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan.  

        Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama 

setelah keluarga, karena pada lingkungan sekolah tersebut terdapat 

siswa-siswi, para guru, kepala sekolah, penjaga, dan yang lain hidup 

bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana 

dengan baik.
44

 

       Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. 

Dalam lingkungan lah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata 

rantai kehidupan. Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan 

sekolah yang di dalamnya dihiasi dengan tanaman/pepohonan yang 

dipelihara dengan baik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi 

                                                           
43
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44
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yang ditempatkan di bawah pohon-pohon agar anak belajar mandiri 

di luar kelas dan berinteraksi dengan lingkungan.
45

 

       Sekolah yang miskin tumbuhan anak didik akan merasa gelisah 

hati untuk keluar kelas karena suhu udara yang sangat panas. Daya 

serap semakin melemah dan menurun akibat kelelahan.
46

 

c. Lingkungan Masyarakat 

       Peran masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam menumbuhkan motivasi belajar. Misalnya 

lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat adalah salah 

satu unsur terbentuknya motivasi belajar. Yang dimaksud 

masyarakat di sini adalah semua warga yang mendukung lembaga 

pendidikan formal ataupun nonformal. Contoh sederhana untuk 

menumbuhkan motivasi belajar dalam pendidikan masyarakat yaitu 

adanya sanggar belajar, organisasi-organisasi, serta taman 

pendidikan atau dengan istilah nama lain yang berkaitan dengan 

pendidikan. 

       Lingkungan masyarakat di luar sekolah ternyata mendatangkan 

problem bagi kehidupan anak didik. 

7. Pengertian PNS 

       PNS adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi tugas 

                                                           

                
45
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dalam suatu jabatan negeri, atau di serahi tugas negara lainnya, dan di 

gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pengertian Guru 

       Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam proses 

pendidikan, guru tidak hanya menjalan fungsi alih ilmu pengetahuan, 

tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai serta membangun karakter 

peserta didik secara berkelanjutan.
47

 

       Guru pegawai negeri sipil yang dijamin oleh pemerintah. Guru ini 

dibagi menjadi PNS, PNS Depag (departemen Agama/ kementerian 

Agama), PNS DPK (PNS dinas yang dipekerjakan pada sekolah swasta). 

 

 

C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

       Berdasarkan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti 

menemukan beberapa judul yang terkait dengan penelitian ini. 

       Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini: 

1. Makruf Efendi dengan judul penelitian “Komparasi Motivasi Belajar 

Siswa yang ibunya bekerja sebagai TKW dan bukan TKW di SDN 

Kedungbanteng Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                           
47

 Ahmad Sudrajat, Pedoman pelaksanakan penilaian kinerja guru, (Jakarta: Rajawali, 

2012), 3 
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a. Motivasi belajar siswa kelas IV yang ibunya bekerja sebagai TKW 

di SDN III Kedungbanteng Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014 termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 

28,57%. 

b. Motivasi belajar siswa kelas IV yang  ibunya bekerja bukan sebagai 

TKW di SDN III Kedungbanteng Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori baik dengan 

presentase 63,64%. 

c. Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas 

IV yang Ibunya bekerja sebagai TKW dan bukan TKW di SDN III  

Kedungbanteng Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Rista Dewi Carlina “Komparasi Minat Belajar Siswa antara yang 

Menggunakan Alat Peraga Torso dan Media Audiovisual Pada Mata 

pelajaran IPA Kelas IV MI Ma‟arif Patihan Wetan Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Hasil peneilitian ini adalah: 

a. Minat belajar siswa yang menggunakan alat peraga torso pada mata 

pelajaran IPA kelas IV MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun 

pelajaran 2012/2013 termasuk dalam kategori baik 49 orang 

siswanya dengan persentase 39,13 %. 

b. Minat belajar siswa yang menggunakan media audiovisual pada 

mata pelajaran IPA kelas IV MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo 

tahun pelajaran 2012/2013 termasuk dalam kategori cukup untuk 1 

orang siswa dengan presentasi 4,35%. 
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c. Ada perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa yang 

menggunakan alat peraga torso dengan menggunakan media 

audiovisual pada mata pelajaran IPA kelas IV MI Ma‟arif Ponorogo 

tahun pelajarn 2012/2013. Berdasarkan test “t” pada taraf signifikan 

5% to= 5,252 dan Tt= 2,07, maka to>tt, sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima pada taraf signifikan 1% to= 5,253 dan tt = 281, maka t0>tt 

sehingga Ho ditolak Ha diterima. 

3. Daniel Wagimin “Studi Komparasi Prestasi Belajar Siswa antara Anak 

Pegawai Negeri dengan Anak Non Pegawai Negeri di SD Negeri 2 

Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2007/2008”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar siswa yang keluarga pegawai negeri di SD Negeri 2  

Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2007/2008 termasuk kategori baik dengan  presentase 

82,5%. 

b. Prestasi belajar siswa yang keluarga non pegawai negeri di SD 

Negeri 2  Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 

tahun pelajaran 2007/2008 termasuk kategori cukup dengan  

presentase 73,62%. 

c. Ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang 

keluarga pegawai negeri dan non pegawai negeri di SD Jembungan 2 

kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2007/2008. 
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       Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah, pada penelitian terdahulu fokus pada motivasi belajar siswa 

yang ibunya TKW dan bukan TKW serta minat belajar siswa yang 

menggunakan alat peraga Torso dan media audio visual dan prestasi 

belajar siswa yang keluarganya pegawai negeri dan non pegawai 

negeri. Sedangkan penilitian ini fokus pada motivasi belajar siswa 

keluarga pegawai negeri dan bukan keluarga pegawai negeri. 

       Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama memfokuskan pada motivasi belajar siswa. 

 

 

D. Kerangka Berfikir 

       Motivasi belajar adalah dorongan yang sangat kuat untuk melakukan 

sesuatu. Tanpa motivasi belajar tidak akan ada pembelajaran. 

 Sedangkan motivasi bisa tumbuh dari kedua orang tuanya, karena orangtua 

yang membentuk karakter dan perilaku anak. Namun adakalanya orang tua 

lupa terhadap tugasnya, sehingga anak lupa diberi pendidikan dan motivasi 

belajar yang kuat. Orang tua yang selalu terlalu sibuk bekerja terkadang lupa 

terhadap pendidikan anak. 

 Salah satu faktor motivasi belajar adalah keluarga. Keluarga adalah wadah 

yang sangat penting bagi anak. Dalam keluarga meliputi ibu, bapak dan 

saudara lainnya. Anak dapat perilaku baik atau buruk tergantung bagaimana 

keluarga itu mendidiknya. 

 Jadi kerangka berfikir dapat disimpulkan: 
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1. Semakin siswa diberi perhatian dalam belajar, maka motivasi belajar 

siswa semakin baik. 

2. Semakin jarang siswa diberi perhatian dalam belajar, maka motivasi 

belajar siswa semakin rendah. 

 

E. Pengajuan Hipotesis. 

       Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

       Ha : Ada perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa kelas V antara 

keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri di MIN 

Manisrejo Kota Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015. 

       Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa kelas V 

antara keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri di MIN 

Manisrejo Kota Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015.  

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

       Di dalam bab ini di bahas tentang metodologi penelitian, berisi tentang 

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

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

A. Rancangan Penelitian 

       Dalam rancangan penelitian ini peneliti menggunakan variabel yaitu 

variabel motivasi belajar siswa dan keluarga pegawai negeri dan keluarga 

bukan pegawai negeri. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
48

 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan analisis 

komparasional, karena untuk mengetahui perbedaan yang terdapat pada dua 

variabel. 

       Dalam penelitian ini akan apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa kelas V yang keluarganya pegawai negeri dan keluarga 

bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo Kota Madiun. 

       Deskripsi rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                           
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  

(Bandung: Alfabeta, 2008),  60. 
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1. Tahap Pra Lapangan (persiapan) 

       Sebelum peneliti mengadakan penelitian, terlebih dahulu data-data 

apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu juga merancang 

siapa saja yang dapat dijadikan sumber utama dalam penelitian ini, 

sehingga datan yang diperoleh benar-benar valid. 

2. Tahap Pengerjaan Lapangan 

       Dalam tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu MIN 

Manisrejo Kota Madiun untuk mencari data-data yang dibutuhkan tetapi 

terlebih dahulu peneliti menemui orang-orang yang bisa membantu untuk 

penelitian ini. Data-data ini bersifat umum seperti sejarah singkat 

berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, struktur 

kurikulum, keadaan guru dan siswa serta sarana dan prasaranan MIN 

Manisrejo Kota Madiun. 

       Setelah memperoleh data-data umum, selanjutnya mencari data-data 

khusus yaitu data mengenai komparasi motivasi belajar siswa yang 

keluarga pegawai negeri dan bukan keluarga pegawai negeri, untuk itu 

pertama-tama yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur 

pada siswa kelas V untuk mengelompokkan data siswa mana yang 

keluarga pegawai negeri dan siswa yang bukan keluarga pegawai negeri, 

selanjutnya meminta nilai ulangan tengah semester kelas V semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015 kepada guru kelas V. 
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3. Tahap Pengolahan Data 

       Setelah data terkumpul yang dilakukan adalah mengolah data, 

dimulai dari: 

a. Mengelompokkan, yaitu mengelompokkan data-data siswa yang 

keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri. 

Mencatat, yaitu mencatat kembali hasil belajar kelas V yang 

diperoleh pada ujian tengah semester genap tahun pelajaran 

2014/2015. 

b. Pengujian, yaitu menguji data tersebut dengan rumus analisis 

komparasi tes t. Hal ini dimaksudkan ada tidaknya perbedaan 

motivasi belajar dari keluarga pegawai negeri dan bukan keluarga 

pegawai negeri kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun. Adapun 

rumus yang digunakan adalah:  

  t0 =  
M1 − M2

SEM1−M2

 

4. Analisis 

       Analisis di sini maksudnya adalah setelah data teruji dengan tes t 

kemudian diperoleh hasil t0 (t observasi) selanjutnya konsultankan 

dengan tabel t maka dapat diketahui hasilnya sehingga dapat disimpulkan 

dengan memakai ketentuan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jika t0  ≥ tt maka Ho ditolak atau Ha diterima berarti perbedaan mean 

dari kedua sampel itu adalah perbedaan yang signifikan. 
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b. Jika t0 < tt maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 

perbedaan mean dua sampel tersebut. Berarti pula perbedaan mean 

dua sampel itu bukanlah perbedaan mean yang signifikan melaikan 

perbedan yang terjadi hanya secara kebetulan saja sebagai akibat 

sampling eror.
49

 

 

 

B. Populasi dan Sampel. 

1. Populasi 

       Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.
50

 Dalam pengertian 

lain 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.
51

 

      Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan di MIN Manisrejo Kota 

Madiun. Dengan populasi yaitu seluruh siswa siswi MIN Manisrejo Kota 

Madiun.  

2. Sampel. 

       Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai 

contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.
52

 

Pengertian lain sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

                                                           
49

 Retno Widyaningrum, Statistika (Pustaka Felicha, 2011), 154 
50

 Margono, Metodologi Peneltian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 118. 
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 

2012), 80. 

 
52

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2009) , 119. 



33 

 

 

dimiliki oleh populasi tertentu.
53

 Sampel penelitian merupakan suatu 

faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang 

dilakukan.
54

 Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa 

jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan 

penelitian.
55

 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di MIN 

Manisrejo Kota Madiun.  

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data. 

       Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
56

 

1. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data 

       Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang studi komparasi antara 

motivasi belajar siswa kelas V keluarga pegawai negeri dan keluarga 

bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo Kota Madiun dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Motivasi Belajar Siswa 

Variabel Aspek Indikator 

Motivasi belajar 

siswa 

 

 

 

1. Faktor   

Instrinsik 

 

 

 

1. Adanya  hasrat dan keinginan 

berhasil. 

 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar. 

                                                           
53

 Sugiyono, Metode Penelitian, 118. 
54

 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan  (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2010), 169. 

    
55

 Ibid., 169. 

    
56

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 134. 
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2. Faktor 

Ekstrinsik 

3. Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan 

1. Adanya penghargaan dalam 

belajar 

2. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

3. Adanya lingkungan yang 

kondusif 

 

2. Uji kelayakan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Uji Validitas 

       Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  Misalnya 

skala nominal yang bersifat skala non parametrik digunakan untuk 

mengukur variabel nominal bukan untuk mengukur variabel interval 

yang bersifat parametrik.57 Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. 58 

       Validitas tes menunjukkan pada pengertian bahwa alat tersebut 

benar-benar mengukur apa yang hendak diukur.
59

 Penelitian ini 

dalam mencari validitas butir soal pada instrument angket motivasi 

belajar dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

 

 

                                                           
57

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2006), 99. 
58

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 

59. 
59

 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengejaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2003), 215. 
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      Langkah-langkah menghitung sebagai berikut: 

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

3) Memasukkan ke dalam rumus korelasi product moment: 

})}{(){(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
rxy 




 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY: Jumlah perkalian antara X dan Y 

X : Jumlah skor per item soal 

Y : Jumlah skor yang dijawab responden 

∑X : Jumlah dari skor X 

∑Y : Jumlah dari skor Y 

∑X2: Jumlah dari pengkuadratan skor-skor X 

∑Y2: Jumlah dari pengkuadratan skor-skor Y 

(∑X)2 : Hasil pengkuadratan seluruh skor X 

(∑Y)2
 : Hasil pengkuadratan seluruh skor Y  
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4) Mengkonsultasikan angka korelasi yang diperoleh dengan tabel 

“r” product moment dengan terlebih dahulu mencari derajad 

bebas (db) atau degress of freedom (df). 

Tabel 3.2 Instrumen Pengumpulan Data Sebelum Uji Coba: 

 

 

 

Variabel Aspek Indikator Nomer Jumlah 

Motivasi 

belajar 

siswa 

 

1.Faktor   

Instrinsik 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Faktor 

Ekstrinsik 

1. Adanya  hasrat dan 

keinginan berhasil. 

 

8, 3, 1 3 

2. Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar. 

12, 2, 9 3 

3. Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan 

4, 17, 

11 

3 

1. Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

5, 10, 

16 

3 

2. Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

6, 18, 

13 

3 

3. Adanya 

lingkungan yang 

kondusif 

14, 15, 

7 

3 

           

       Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa instrumen pengumpulan data 

sebelum uji coba ada 18 item pertanyaan. 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data Sesudah Uji Coba: 

 

 

 

Variabel Aspek Indikator Nomer Jumlah 

Motivasi 

belajar 

siswa 

 

1.Faktor   

Instrinsik 

 

 

1. Adanya  hasrat 

dan keinginan 

berhasil. 

 

8,3,  2 
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  2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar. 

12,2, 9 3 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

11 1 

 2.Faktor 

Ekstrinsik 

1. Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

5, 10, 2 

  2. Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar 

18 1 

3. Adanya 

lingkungan 

yang kondusif 

 15 1 

 

       Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa instrumen pengumpulan data 

setelah diuji coba ada 10 item pertanyaan yang valid dan 8 item pertanyaan 

tidak valid untuk hasil uji validitas instrumen pengumpulan data secara 

lebih lengkap dapat di lihat pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

No Soal rxy r tabel Keterangan 

1 0,125990229 0,3 Tidak Valid 

2 
0,522807217 

0,3 Valid 

3 0.4458398234 0,3 Valid 

4 0,1557850799 0,3 Tidak Valid 

5 0.499267147 0,3 Valid 

6 -0.2191599572

 
0,3 Tidak Valid 

7 0.2398184254

 
0,3 Tidak Valid 

8 
0.6467441782 

0,3 Valid 

9 0,3926213981 0,3 Valid 
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10 0,3194672944 0,3 Valid 

11 0,4803218107

 
0,3 Valid 

12 
0.3229058398 

0,3 Valid 

13 0,0776139501 0,3 Tidak Valid 

14 0.261953471
 

0,3 Tidak Valid 

15 0.6960619929
 

0,3 Valid 

16 0.2467263498 0,3 Tidak Valid 

17 -0.0991025296
 

0,3 Tidak Valid 

18 0.3946039725
 

0,3 Valid 

 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 soal terdapat 10 soal yang 

angka korelasinya ≥ 0,30 yaitu soal. 2,3,5,8,9,10,11,12,15,18. Sepuluh  soal 

itulah yang dinyatakan valid dan digunakan sebagai angket untuk mengetahui 

motivasi belajar siswa yang diberikan kepada responden. 

b. Uji Reliabelitas 

       Reliabelitas menunjukan pada adanya konsistensi hasil skala 

pengukuran tertentu. Reliabelitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya.60 

       Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan 

sebuah instrumen. Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen 

tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama 

tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang yang berlainan.
61
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 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2006), 100. 
61

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 167. 
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       Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa reliabilitas 

instrumen ini adalah metode pengujian reliabilitas Rulon dengan 

menggunakan rumus belah dua seperti di bawah ini:
62

 

11=1 − �2�2 

       Keterangan: 

 11   = reliabilitas instrumen 

2  = varians total 

  2 = varians beda 

       Langkah yang dilakukan dalam menghitung koefisien reliabilitas 

menggunakan rumus belah dua adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun tabel persiapan perhitungan 

2) Menghitung varians beda 

 2 =
 2−   2

         

3) Menghitung varian total 

 st
2 =

 Xt
2−  X t  2

N

N
 

4) Menghitung koefisien reliabilitas 

 11=1 − �2�2. 
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Suharsini Arikunto, Prosedur penelitian “uatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT Rineke 

Cipta), 177. 
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D. Teknik Pengumpulan Data. 

       Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan teknik angket disebut juga dengan daftar 

pertanyaan, merupakan salah satu alat pengumpulan data. Angket adalah 

teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar 

pertanyaan untuk diisi oleh responden.
63

  

       Adapun tujuan penggunaan kuesioner, yaitu a) memperoleh informasi 

yang relevan dengan tujuan penelitian, dan b) memperoleh informasi dengan 

reliabilitas dan validitas setinggi mungkin.
64

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

       Untuk mengawali cara analisis data penelitian komparasi, berikut ini 

disajikan penjelasan tentang penelitian komparasi. Penelitian komparasi akan 

menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang ide-ide,  

tentang orang, tentang prosedur kerja dan kelompok tentang prosedur kerja. 

Apabila dikaitkan dengan pendapat Van Dalen, maka penelitian komparatif 

boleh jadi bisa dimasukan sebagai penelitian kedua yaitu casual comparative 

studies yang merupakan penelitian komparatif yaitu peneliti ingin 

membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-

penyebabnya.65 Selanjutnya data yang telah diperoleh di uji normalitas dan 

homogenitas. 

                                                           
63

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bansung: Pustaka Setia, 2011), 177. 
64

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan, 182. 
65

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian “uatu Pendekatan Praktek   (Jakarta:  PT  

Rineke Cipta, 2002), 236. 
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1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normalitas data dari 

masing-masing motivasi belajar. Yang berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dan tidak. Hal ini penting dilakukan agar dapat 

menentukan tehnik analisis data yang ada yaitu menggunakan statistik 

parametrik atau statistik non parametrik. Rumus yang digunakan dalam 

uji ini adalah Lilliefors. Dengan langkah-langkah berikut : 

a) Merumuskan hipotesis 

Ho : data tidak berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi normal 

b) Membuat table distribusi frekuensi 

c) Menghitung mean dan deviasi standart 

Mx =  

 

  SDx =     ⅀ � −  (
⅀ �

)2 

d) Menghitung nilai fkb 

e) Menghitung masing-masing frekuensu dibagi jumlah data (f/N) 

f) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

g) Menghitung nilai Z 

Z= 
( � − µ  )�  

X= nilsi asli 

µ= rata – rata 

⅀ �
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�= simpangan baku  

h) Menghitung ( P ≤ Z) 

i) Menghitung L ( selisih dari fkb/N dan P ≤ Z) 

j) Menguji hipotesis
66

 

Kriteria pengujian : 

Tolak Ho jika L(max) >Ltabel 

Terima Ho jika L(max) <Ltabel 

2. Uji homogenitas 

      Uji ini juga diperlukan sebelum kita membandingkan beberapa 

kelompok data uji homogenitas. Jika salah satu variansi kelompok jauh 

lebih besar dibanding kelompok lain. Rumus yang digunakan dalam uji 

homogenitas ini adalah Uji Cochran.
67

 

C(hitung)= 
��  max

( �ℎ ℎ ��  )
=

� �2� 2 + � 2
 

3. Uji Test “T” 

       Jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga akan ditemukan 

dengan menggunakan test “T”. Test “T” merupakan salah satu tes 

statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan 

hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua mean yang diambil 

dari responden tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 
68

 

       Langkah-langkah dalam analisis data “T” sebagaimana disebutkan 

oleh Anas Sudijono adalah berikut ini : 

                                                           
66

Retno Widyanigrum, Statistik edisi Revisi (Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2013), 215. 
67

 Ibid., 215. 
68
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a) Merumuskan Hipotesa 

Ho: tidak ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X 

dan variabel Y 

Ha: ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y 

b) Menyiapakan tabel perhitungan 

c) Menghitung Mean dari variabel X dan Y 

x

x
N

Σfx
M   

y

y
N

Σfy
M   

d) Menghitung Deviasi Standart variabel X dan Y 

2
12

x
N

fx

N

fx
SD 


   

2
12

y
N

fy

N

fy
SD 


   

e) Menghitung standart error Mean variabel X dan Y 

1N

SD
SE

x

x
Mx   

1N

SD
SE

y

y

My   

f) Menghitung standart error perbedaan antara Mean variabel X 

dan Y 

22 MyMxMy-Mx SESESE   

g) Mencari nilai to 

MyMx

yx

0
SE

MM
t
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h) Menginterprestasi : 

        Jika pada taraf signifikan 5% t0≥ ttabel maka Ho ditolak atau 

Ha diterima.Jika pada taraf signifikan 1% t0≤ ttabelmaka Ho 

diterima dan Ha ditolak.
69

 

  

 

  

                                                           
69
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

       Di dalam bab ini di bahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sarana prasarana, tenaga mengajar, deskripsi 

data yang meliputi data tentang tingkat motivasi belajar siswa kelas V dari 

keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri, analisis data 

(pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau interpretasi atas angket statistik. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MIN Manisrejo Kota Madiun 

       Berdirinya MIS Fathul Ulum di Manisrejo merupakan hasil perjuangan 

dan pengorbanan yang sangat besar dari tokoh-tokoh serta warga 

masyarakat setempat, hal ini terbukti bahwa sebelum berdirinya MIS Fathul 

Ulum secara resmi, pelaksanaan pendidikan berlangsung di rumah-rumah 

penduduk yang merelakan tempatnya digunakan untuk kepentingan 

pendidikan demi memajukan sumber daya manusia warga masyarakat 

setempat. 

        Kemudian atas prakarsa tokoh umat Islam  dan warga masyarakat 

yang pada waktu itu dipimpin oleh Kepala KUA Manisrejo Bapak Umar 

Suyud serta  atas kebaikan hati Bapak Sukadi yang telah memberikan 

bantuan sebuah rumah, juga mendapatkan bantuan dari Bupati KDH Tk II 

kabupaten Madiun,  bapak Slamet Raharjo, maka pada tahun 1962  berhasil 
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didirikan madrasah ibtidaiyah yang berdomisili di atas tanah wakaf  

dibawah naungan yayasan “Fathul Ulum”. 

       Dalam perkembangannya madrasah ini cukup berliku-liku  hingga 

akhirnya pada tahun 1975/1976 Madrasah Ibtidaiyah ini diakui sebagai 

lembaga pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Departemen Agama Kota 

Madiun. 

       Dalam usianya yang hampir setengah abad, MIS Fathul Ulum 

Manisrejo mampu menunjukkan pamornya yang menggembirakan, para 

siswa yang belajar di sana semakin meningkat dan lulusan yang 

diperolehnya juga menggembirakan hingga dapat menampung hampir 700 

siswa.  Sesungguhnya jika tanah dan gedung tersedia madrasah dapat 

menampung lebih banyak murid lagi, sehingga tiga tahun terakhir dalam 

penerimaan murid baru tidak tertampung semuanya. 

        Mulai tahun 2003 yayasan Fathul Ulum menyerahkan pengelolaan 

madrasah tersebut kepada team Penegerian dan Pengelola MI Fathul Ulum 

Kandepag Kota Madiun, dengan diawali  rekomendasi dari berbagai fihak 

termasuk wali Kota Madiun untuk proses penegerian.  

SK Penegerian  Menteri Agama RI Nomor 91 tahun 2009 tanggal 

19 Juni 2009 merupakan penguatan keberadaan MIN Manisrejo yang tahun 

ajaran 2010/2011 dan banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat 

dengan menerima 180 murid baru (5 kelas), dan sekarang memiliki 2 

kampus di jalan Tanjung Raya 16 dan Jalan Pucang Raya 14. 
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2. Identitas Kepala MIN Manisrejo Kota Madiun 

Nama  

NIP 

Pangkat/ golongan 

Pendidikan Terakhir 

Alamat  

: 

: 

: 

: 

: 

Drs. DWI WIDODO, M.KPd  

196701311994031003 

Pembina Tk. I/IV/b 

S-2 Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan 

Jl. Wijaya Kusuma 1 RT. 13/03, Kel. 

Munggut, Madiun 

3. Visi, Misi dan Tujuan MIN Manisrejo Kota Madiun 

a. Visi 

“ Terwujudnya  generasi Islami yang  berprestasi” 

Indikator-indikatornya: 

1) Murid memiliki perilaku yang islami dalam kehidupan sehari-hari 

2) Madrasah  memiliki daya saing prestasi akademis dan non 

akademis serta  output  yang kompetitif di Kota Madiun dan 

sekitarnya. 

b. Misi  

1) Menciptakan suasana madrasah yang islami 

2) Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan 

dan Inovatif (PAKEMI)  

3) Menggali dan mewadahi potensi murid  secara optimal baik Imtaq 

maupun  Iptek yang berprestasi 

4) Menerapkan manajemen partisipatif dengan stakeholders 
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c. Tujuan Madrasah hingga 2015 

1) Menjadikan  sebuah madrasah yang mampu menampilkan sosok    

murid yang memiliki dasar Imtaq dan Iptek yang  kuat 

2) Membekali murid dengan bahasa komunikasi sederhana Arab dan 

Inggris lewat laboratorium  bahasa 

3) Murid memiliki daya saing yang tinggi masuk SMP dan MTs  

Favorit di kota Madiun dan   sekitarnya. 

4) Memiliki daya saing masuk pondok pesantren berkualitas di Jawa 

khususnya   dan Indonesia umumnya. 

5) Mampu membuka wawasan murid pentingnya penggunaan 

komunikasi dan sumber belajar lewat teknik informatika maupun  

internet 

6) Mampu mengukir prestasi tertinggi dalam berbagai even lomba 

baik bidang akademis/non akademis tingkat regional dan Nasional. 

7) Mampu membangun dan mengakomodir stakeholder yang serasi 

dalam memajukan madrasah 

8) Menyediakan psikolog dalam proses pembinaan bimbingan dan 

konseling murid. 

 

 

B. Deskripsi Data 

       Setelah peneliti mengadakan penelitian, peneliti memperoleh data motivasi 

belajar siswa dari hasil angket yang telah disebarkan. Data nilai tersebut akan 

dijadikan acuan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini.  
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       Motivasi belajar siswa dari keluarga pegawai negeri dan keluarga bukan 

pegawai negeri terlihat pada tabel 4.1 dan 4.2. 

Tabel 4.1 Data Tingkat Motivasi Belajar Siswa dari Keluarga Pegawai 

Negeri 

 

 

 

x f 

40 3 

38 2 

37 4 

35 2 

34 5 

Jumlah 16 

 

Tabel 4.2 Data Tingkat Motivasi Belajar Siswa dari Keluarga Bukan  

Pegawai Negeri 

 

 

 

y f 

36 3 

34 5 

33 3 

32 2 

30 2 

 Jumlah 15  

  

 

C. Analisis Data 

       Analisis data motivasi belajar siswa kelas V yang keluarga pegawai negeri 

dan motivasi belajar siswa kelas V yang keluarga bukan pegawai negeri dalam 

bentuk uji normalitas dan homogenitas. 
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1. Uji Normalitas 

Kelompok Pertama 

Langkah 1:  Merumuskan hipotesis. 

Ho: data berdistribusi normal 

Ha: data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Keluarga Pegawai Negeri 

 

 

 

x f fx X2 f.x2 

40 3 120 1600 4800 

38 2 76 1444 2888 

37 4 148 1369 5476 

35 2 70 1225 2450 

34 5 170 1156 5780 

jumlah 16 584 6794 21394 

 

Langkah 3: Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

Mx = 
 �

 = 
584

16
 =36,5

 

SDx= ⅀ �2 −  (
⅀ �

)2 

 =  21394

16
− (

584

16
)2 

   =   1337.125 − (36,5)² 

= 1337.125 − 1332.25 

 =  4.875 

=2,2079402166 
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Langkah 4: Menghitung nilai fkb 

Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N) 

Langkah 6: Menghitung Masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

Langkah 7: Menghitung nilai  Z dengan rumus sebagai berikut: 

Z= 
( � −µ  )�  

X= nilaiasli 

µ= rata – rata �= simpangan baku (standar devisiasi) 

Langkah 8: Menghitung P ≤ Z. Probabiliti di bawah nilai Z dapat dicari 

pada tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada 

taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif lihat 

kolom luas di luar Z. Untuk nilai Positif lihat kolom luas antara rata-rata 

dengan Z+0,5. 

Langkah 9: Menghitung L (selisih dari fkb/N dan P ≤ Z). 

Tabel 4.4 Data Perhitungan Uji Normalitas Dengan Rumus Lilleofors 

 

 

 

x f fkb f/n fkb/n Z P≤Z L 

40 3 16 0, 1875 1 1,59 0,9441 0, 0559 

38 2 13 0,125 0,8125 0,68 0,7517 0, 0608 

37 4 11 0,25 0,6875 0,23 0,591 0, 0965 

35 2 7 0,375 0,4375 -0,68 0,2483 0,1892 

34 5 5 0,3215 0,3215 -1,13 0,1292 0,1833 

jumlah 16       
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Langkah 10: Menguji hipotesis 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui Lmax sebesar 0,1892. Dengan melihat tabel pada 

n=16 dan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada 

Lilliefors sebesar 0,213. 

Kriteria pengujian:   Tolak Ho jika Lmax > Ltabel 

Terima Ho jika Lmax < Ltabel 

Dengan melihat hitungan ternyata Lmax<Ltabel  

(0,1892< 0,213). Sehingga Ho diterima yang berarti data  

distribusi normal. 

Kelompok Kedua 

Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

Ho: Data berdistribusi normal 

Ha: Data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuansi Kelompok Keluarga yang Bukan  

Pegawai Negeri 

 

 

 

y f fy y2 fy2 

36 3 108 1296 3888 

34 5 170 1156 5780 

33 3 99 1089 3267 

32 2 64 1024 2048 

30 2 60 900 1800 

jumlah 15 501 5465 16783 
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Langkah 3: Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

My = 
 

= 
501

15
=33,4 

 Sdy    = ⅀ 2 −  (
⅀ 2

)2 

=  16783

15
−  (

501

15
 )2 

= 1118.8667 − (33,4)²
 

           =  1118,8667 − 1115.56 

=  3.3067 

= 1.8184333917 

Langkah 4: Menghitung nilai fkb 

Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N) 

Langkah 6: Menghitung Masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

Langkah 7: Menghitung nilai  Z dengan rumus sebagai berikut: 

Z= 
(  − µ )�  

X= nilai asli 

µ= rata – rata �= simpangan baku (standar devisiasi) 
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Langkah 8: Menghitung P ≤ Z. 

Probabiliti di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai Positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z+0,5. 

Langkah 9: Menghitung L (selisih dari fkb/N dan P ≤ Z) 

Tabel 4.6 Data Perhitungan Uji Normalitas dengan Rumus Lilleofors 

 

 

y f fkb f/n fkb/n Z P≤Z L 

36 3 15 0,2 1 1,43 0,9236 0,0764 

34 5 12 0,333333 0,8 0,33 0,6293 0,1707 

33 3 7 0,2 0,2 -0,22 0,4129 -0,2129 

32 2 4 0,133333 0,266666667 -0,77 0,2206 0,046067 

30 2 2 0,133333 0,133333333 -1,87 0,0307 0,102633 

Jumlah 15             

 

Langkah 10:   Menguji hipotesis 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui Lmax sebesar 0,1707. Dengan melihat tabel pada 

n=15 dan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh Lilliefors 

sebesar 0,220 

Kriteria pengujian:  Tolak Ho jika Lmax > Ltabel 

Terima Ho jika Lmax < Ltabel 
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Dengan melihat hitungan ternyata Lmax < Ltabel  

(0,1707< 0,220). Sehingga Ho diterima yang berarti data 

distribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Langkah 1: Merumuskan Hipotesis. 

Ho: data homogen 

Ha: data tidak homogen 

Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi kedua kelompok. 

Langkah 3: Menghitung devisiasi Standar variabel X dan Y 

Kelompok Pertama 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kelompok Keluarga Pegawai Negeri 

 

X f fx x2 f.x2 

40 3 120 1600 4800 

38 2 76 1444 2888 

37 4 148 1369 5476 

35 2 70 1225 2450 

34 5 170 1156 5780 

Jumlah 16 584 6794 21394 

 

Langkah 4: Menghitung Standar Deviasi 

SDx  = ⅀ �2 −  (
⅀ �

)2 

 =  21394

16
− (

584

16
)2 

   =   1337.125 − (36,5)² 
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= 1337.125 − 1332.25 

 =  4.875 

=2,2079402166 

Kelompok Kedua

 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuansi Kelompok Keluarga yang Bukan Pegawai 

Negeri 

 

 

Y f fy y2 fy2 

36 3 108 1296 3888 

34 5 170 1156 5780 

33 3 99 1089 3267 

32 2 64 1024 2048 

30 2 60 900 1800 

jumlah 15 501 5465 16783 

 

Langkah 1:  Standar Deviasi 

 Sdy    = ⅀ 2 −  (
⅀ 2

)2 

=  16783

15
−  (

501

15
 )2 

= 1118.8667 − (33,4)²
 

  =  1118,8667 − 1115.56 

=  3.3067 

= 1.8184333917 
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Langkah 2: Menghitung dengan rumus Cochran. 

   C(hitung)= 
 ��  max  

(� � ℎ  ℎ  ��  
 

=
� �2� 2 + � 2

 

        =
2,2079402166 2

2,2079402166 2 +1.8184333917 2
 

 

         = 
4.8730130564

4.8730130564 +3.3067
 

          = 
4.8730130564

8.1797130564
 

 = 0.5957437654 

 

Langkah 3: Pengujian Hipotesis. 

Dari hitungan di atas diketahui Chitung sebesar 

0.5957437654 di bulatkan 0,60 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Chitung>C tabel. 

Terima Ho jika Chitung<Ctabel. 

Dengan melihat tabel db = (n-1;k)= (-1;2) = 30 pada taraf signifikansi 5% 

didapatkan 0,6602 

Sehingga Chitung<Ctabel (0,60<0,66) maka Ho diterima yang berarti data 

homogen. 
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Berdasarkan hasil hitungan di atas ditemukan bahwa data normal 

dan data homogen. Dengan demikian, persyaratan penggunaan tes “T” 

untuk menguji hipotesis nihil dapat dipenenuhi. 

 

 

3. Uji Test “T” 

a. Perangkingan 

       Pertama dilakukan perangkingan motivasi belajar siswa kelas V 

(kelompok keluarga yang pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai 

negeri) dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan cara penyusunan rangking berdasarkan mean dan 

standar deviasi dengan mengelompokan anak didik ke dalam tiga 

rangking, yaitu: Rangking Atas (kelompok yang motivasi belajarnya 

tinggi), Rangking Tengah (kelompok yang motivasi belajarnya cukup), 

Rangking bawah (kelompok anak yang motivasinya rendah), dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari M+1.SD adalah kategori rangking tinggi 

2) Skor kurang M-1.SD adalah kategori rangking rendah 

3) Skor antara M+1.SD dan M-1.SD adalah kategori rangking 

sedang.
70

 

 

 

 

                                                           
70

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 176. 
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Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Perhitungan Mean dan Standar Deviasi 

Motivasi Belajar Siswa Kelas V yang Keluarga Pegawai Negri. 

 

 

 

x F fx x2 f.x2 

40 3 120 1600 4800 

38 2 76 1444 2888 

37 4 148 1369 5476 

35 2 70 1225 2450 

34 5 170 1156 5780 

jumlah 16 584 6794 21394 

 

Menghitung Mean dan Standar Deviasi dengan langkah berikut: 

Mx = 
 �

 = 
584

16
 =36,5

 

SDx= ⅀ �2 −  (
⅀ �

)2 

 =  21394

16
− (

584

16
)2 

   =   1337.125 − (36,5)² 

= 1337.125 − 1332.25 

 =  4.875 

=2,2079402166 

       Dari hasil di atas dapat di ketahui Mx= 36,5 dan SDx = 2,2079402166  

didapatkan pengklarifikasian sebagai berikut: 
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a. Mx + 1(SDx) 

=  36,5 + 2,2079402166   

= 38.7079402166 

= 38 

b. Mx – 1 (SDx) 

= 36,5 - 2,2079402166   

= 34.2920597834 

= 34 

Dari rumus di atas diperoleh pengklasifikasian sebagai berikut: 

1. Nilai> 38 dalam kategori tinggi 

2. Nilai 35-37 dalam kategori sedang 

3. Nilai< 34 dalam kategori rendah. 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Prosentase untuk Mengetahui Motivasi 

Belajar Siswa Kelas V yang Keluarga Pegawai Negeri 

 
No Skor  f % Kategori 

1 >38 5 5

16
 x 100%= 31,25% Tinggi 

2 35-37 6 6

16
 x 100%= 37,5% Sedang 

3 < 34 5 5

16
 x 100%=31,25% Rendah 

JML  16 100%  

  

       Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V 

yang termasuk tinggi sebesar 31,25%, yang termasuk dalam kategori sedang 

sebesar 37,5%, dan yang termasuk dalam kategori rendah sebesar 31, 25%. 

 

 



61 

 

 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuansi Perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

Mengetahui Motivasi Belajar Siswa Kelas V yang Bukan Keluarga Pegawai 

Negeri 

 

y f fy y2 fy2 

36 3 108 1296 3888 

34 5 170 1156 5780 

33 3 99 1089 3267 

32 2 64 1024 2048 

30 2 60 900 1800 

Jumlah 15 501 5465 16783 

 

Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

 

My= 
 

= 
501

15
=33,4 

 Sdy    = ⅀ 2 −  (
⅀ 2

)2 

=  16783

15
−  (

501

15
 )2 

= 1118.8667 − (33,4)²
 

  =  1118,8667 − 1115.56 

=  3.3067 

= 1.8184333917 
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Dari hasil di atas dapat di ketahui Mx= 33,4 dan SDx = 1.8184333917 

didapatkan pengklasifikasian sebagai berikut: 

a. Mx + 1(SDy) 

= 33,4 + 1.8184333917 

= 35.2184333917 

= 35 

b. Mx – 1 (SDy) 

= 33,4 + 1.8184333917 

= 31.5815666083 

=31 

Dari rumus di atas diperoleh pengklasifikasian sebagai berikut: 

1. Nilai> 35 dalam kategori tinggi. 

2. Nilai 32- 34 dalam kategori sedang. 

3. Nilai< 31 dalam kategori rendah. 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuansi Prosentase Kelompok keluarga yang bukan 

pegawai negeri 

 

 

 
No Skor  F % Kategori 

1 > 35 3 3

15
x100%= 20% Tinngi 

2 32-34 10 10

15
x100%=66,667% Sedang 

3 < 31 2 2

15
x100%=13.333% Rendah 

Jml  15 100%  

 

       Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V 

yang keluarga bukan pegawai negeri yang termasuk tinggi sebesar 20%, yang 

termasuk dalam kategori sedang sebesar 66,667%, dan yang termasuk dalam 

kategori rendah sebesar 13.333%. 
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b. Test “t” 

       Setelah mengetahui nilai rata-rata dari kelompok pertama dan 

kedua, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji perbedaan rata-

rata dengan menggunakan uji “t”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberartian dari perbedaan rata-rata tersebut. Hasil dari uji “t” 

ini adalah sebagai berikut:  

Langkah1 : Merumuskan Hipotesa 

Ho :  tidak ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X 

dan variabel Y 

Ha : ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y 

 Langkah 2 : Menyiapakan tabel perhitungan 

 Kelompok Pertama (Motivasi belajar siswa yang keluarga pegawai 

negeri) 

Tabel 4.13 Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi 

 

 

 

x F fx x2 f.x2 

40 3 120 1600 4800 

38 2 76 1444 2888 

37 4 148 1369 5476 

35 2 70 1225 2450 

34 5 170 1156 5780 

jumlah 16 584 6794 21394 
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 Kelompok kedua (Motivasi belajar siswa yang keluarga bukan pegawai 

negeri) 

Tabel 4.14 Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi 

 

 

 

y f fy y2 fy2 

36 3 108 1296 3888 

34 5 170 1156 5780 

33 3 99 1089 3267 

32 2 64 1024 2048 

30 2 60 900 1800 

Jumlah 15 501 5465 16783 

  

 Langkah 3 : Menghitung Mean dari variabel X dan Y 

Mx = 
 �

  

= 
584

16
  

=36,5
 

My= 
 

 

= 
501

15
 

=33,4  

 Langkah 4 : Menghitung Deviasi Standart variabel X dan Y 

SDx= ⅀ �2 −  (
⅀ �

)2 

 =  21394

16
− (

584

16
)2 

   =   1337.125 − (36,5)² 
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= 1337.125 − 1332.25 

 =  4.875 

=2,2079402166 

Sdy    = ⅀ 2 −  (
⅀ 2

)2 

         =  16783

15
−  (

501

15
 )2 

         = 1118.8667 − (33,4)² 

           =  1118,8667 − 1115.56 

           =  3.3067 

            = 1.8184333917 

 Langkah 5 : Menghitung standart error Mean variabel X dan Y 

1N

SD
SE

x

x
Mx 

 

  
116

662,20794021


 

  
15

662,20794021
 

  
8729833462.3

662,20794021  

   = 0.5700877126 

1N

SD
y SE

y

y

M
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115

171.81843339


 

  
14

171.81843339
 

  
7416573868,3

171.81843339  

   = 0,4859967666 

 

 Langkah 6 : Menghitung standart error perbedaan antara Mean variabel 

X dan Y 

 SE −   =  � 2 +  SE 2
   

    =  0.57008771262 + 0,48599676662 

    =  0,3250000001 + 0,2361928571 

   =  0,5611928572 

   = 0,7491280646 

 Langkah7 : Mencari nilai to 

MyMx

yx

0
SE

MM
t




 

460,74912806

33,4 36,5 
 

460,74912806

3.1
 

= 4.1381442593 
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

       Untuk menjawab hipotesis yang diteliti apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara motivasi belajar siswa kelas V keluarga pegawai negeri dan 

keluarga bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo Kota Madiun, maka 

selanjutkan melakukan pembuktian dari hipotesis terhadap data dan 

interpretasi. 

       Interpretasi yang menghasilkan data dengan tt (tabel t). Jika t0 (tabel 

observasi) lebih besar dari tt maka Ho ditolak dan Ha diterima, jika t0 lebih 

kecil dari tt maka Ho ditrima dan Ha ditolak.  

t0 = 4.1381442593 

       Jika pada taraf signifikan 5% t0 > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Menguji kebenaran Ha dan Ho dengan membandingkan nilai t0 dengan ttabel 

dengan db = (Nx + Ny) – 2 = (16+15) – 2 = 29 Pada taraf signifikan 5% t0 = 

4,13 dan ttabel = 2,04 maka t0 > ttabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pada 

taraf signifikan 1% t0 = 4,13 dan ttabel = 2.76 maka t0 > ttabel  sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima.  

       Berdasarkan uraian di atas dapat diketahuai bahwa terdapat perbedaan  

yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas V yang keluarga pegawai 

negeri dan keluarga bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo Kota Madiun 

tahun pelajaran 2014/2015. Dari segi rata-rata motivasi keluarga pegawai 

negeri dan keluarga bukan pegawai negeri dapat dikategorikan sedang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

  

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan deskripsi data dan analisis data dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Motivasi belajar siswa kelas V keluarga pegawai negeri di MIN Manisrejo kota 

Madiun tahun pelajaran 2014/2015 dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (31,25%), kategori sedang sebanyak 6 responden 

(37,5%), dan kategori rendah sebanyak 5 responden (31,25%).. 

2. Motivasi belajar siswa kelas V  keluarga bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo 

kota Madiun  tahun pelajara 2014/2015  dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden  (20%), kategori  sedang sebanyak 10 responden (66,6%), 

dan kategori  rendah sebanyak 2 responden (13,33%).  

3. Ada perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa kelas V antara keluarga 

pegawai negeri dan keluarga bukan pegawai negeri di MIN Manisrejo kota 

Madiun tahun pelajaran 2014/2015. Berdasarkan uji t diperoleh t0 > tt dimana 

pada taraf signifikan 5%, t0 = 4,1381442593 dan  

tt = 2,04. 
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B. Saran 

       Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Guru  

       Untuk selalu berperan aktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi 

terutama bagi siswa yang berada pada kategori motivasi belajarnya rendah. 

2. Peneliti selanjutnya 

       Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau sebagai pembanding 

untuk penelitian selanjutnya, misalnya terkait dengan prestasi belajar siswa atau 

variabel lain yang berhubungan dengan motivasi belajar. 

3. Orang Tua 

       Agar orang tua selalu membimbing anaknya dalam belajar karena dukungan, 

bimbingan, dan arahan dari orang tua sangat membantu anak dalam proses 

belajar, meskipun orang tua sibuk dengan kegiatannya diharapkan selalu 

menemani anak dalam belajar, karena peran orang tua sangat membantu motivasi 

dan semangat anak dalam belajar. 
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