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ABSTRAK 

Rizki Yulian Prisnanda. 2019. Pengaruh Kecemasan dan 

Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kata Kunci: Kecemasan, Kesiapan Belajar, Hasil 

Belajar 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 

pengaruh kecemasan terhadap hasil belajar siswa pelajaran 

Al-Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019? 

(2) Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar terhadap 

hasil belajar siswa pelajaran Al-Qu’an Hadits kelas XII di 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019? (3) Untuk mengetahui 

pengaruh antara kecemasan dan kesiapan belajar terhadap 

hasil belajar siswa pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII di 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang berjenis penelitian korelasi prediktif dengan 

mengambil sampel 45 siswa. Adapun teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan teknik probability sampling yang 

mana menggunakan simple random sampling. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan metode angket dan 

dokumentasi. Analisis datanya menggunakan regresi 
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sederhana dan regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasil penelitian adalah: (1) Terdapat pengaruh yang 

signifikan kecemasan terhadap hasil belajar siswa pelajaran 

Al-Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

dengan bukti F hitung 12,010 dengan pengaruh sebesar 

21,8%. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan kesiapan 

belajar terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan 

bukti F hitung 10,095 dengan pengaruh sebesar 19,0%. (3) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kecemasan dan 

kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al-

Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

dengan bukti F hitung 6,147 dengan pengaruh sebesar 

22,6%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang 

mengembangkan sikap dan bentuk tingkah lakunya. 

Pendidikan juga termasuk unsur terpenting untuk 

menentukan keberhasilan  dalam suatu negara. Dalam 

perkembangan pendidikan terdapat faktor-fakor yang 

dapat mempengaruhinya diantaranyaktujuan pendidikan, 

guru, siswa, materi pendidikan, metode pendidikan, alat 

pendidikan dan lingkungan. Adapun tujuannya sudah 

pada UU RI No. 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu:
1
 

Sistem Pendidikan Nasional guna 

mengembangkan kemampuan dan melatih budi 

pekerti  maupun akhlak  serta kemajuan bagi 

suatu negara yang bermartabat dalam bentuk 

mencerdaskankkehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

                                                           
1
 Depag R.I., UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 2012, (http://www.bn n.go.id/portal/_ uploads/ 

perundangan/2006/09/04/20-ttg-sisdiknas.pdf)   
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Supaya tujuan pendidikan diatas dapat terpenuhi 

maka diadakannya beberapa jalur pendidi-

kan.kSalahksatunya yaitu pendidikankformal di sekolah. 

Sekolah inilah yang merupakan tempat terjadinya suatu 

proses pembelajaran yang menimbulkan interaksi 

langsung antara pendidik dengan peserta didik. Proses 

belajar yang baik itu apabila peserta didiknya aktif  atau 

sering menjadi obyek, sedangkan pendidik tidak selalu 

menjadi obyek, tapi guru harus bisa membuat suasana 

belajar menjadi kondusif, edukatif dan inofatif dalam 

belajar sehingga peserta didik dapat mengalami 

perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

pada dirinya.
2
  

Cara pengajaran guru di kelas juga sangat 

berpengaruh dalam hal belajar mengajar.
3
 Cara tersebut 

juga harus disesuaikankdengan materi yang akan 

dibahas dalam kelas. Sehingga mempermudah siswa 

dalam mencerna materi tersebut. Selain itu, pemilihan 

cara pengajaran pendidik juga sangat berpengaruh pada 

psikologis siswa saat pembelajarannya di ruang kelas 

maupun di luar kelas. 

Dari hasil pengamatan pada waktu kegiatan 

magang II di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto ditemukan bahwa pendidik cenderung 

memposisikan dirinya sebagai obyek. Sering sekali cara 

belajar yang dipakai pendidik dalam kelas masih 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Rosda 

Karya, 2010) cet. Ke 15, hal. 251   
3
 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2001) cet. Ke-3, hal. 109   
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monoton dan ada beberapa dari peserta didiknya yang 

tidak memerhatikan atau bermain sendiri. Saat 

pembelajaran berlangsung kebanyakan dari pendidik 

memakai metode ceramah dan mengakibatkan kurang 

aktifnya pada diri peserta didik. Sehingga dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan peserta didik 

hanyakmendengarkan dan mencatatkmateri yang 

disampaikan dan kemampuan pada diri peserta didik 

kurangNberkembang dengan baik. Selain itu, pada 

pelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan materi yang 

berupa bacaan dan hafalan, dengan begitu pendidik 

harus bisa menyusun materi dengan baik dan dijelaskan 

dengan cara yang tepat. Jika  pembahasan yang 

disampaikannya memakai cara pembelajaran yang 

monoton maka peserta didik akan malas belajar. Siswa 

yang malas belajar akan mengalami kecemasan dan 

kesiapan belajarnya pun akan berkurang sehingga hasil 

belajarnya menjadi rendah.  

Dalam kesehariannya, ada banyak pekerjaan, 

tantangan dan tuntutan yang harus dikerjakan oleh 

siswa. Tantangan dan tuntutan tersebut antara lain 

pembuatan bermacam tugas, laporan makalah maupun 

ujian yang merupakan bentuk dari evaluasi yang secara 

rutin dihadapi oleh siswa. Berbagai hal dan kondisi 

tertentu juga dapat berpengaruh terhadap kesuksesan 

siswa atau justru menghambat siswa itu sendiri. 

Dengan motivasi dalam berprestasi yang tinggi, 

siswa dapat menunjukkan perilaku yang dapat 

berorientasi ke prestasi. Hal tersebut dapat dilihat ketika 

menghadapi ujian, mereka dapat mengendalikan 
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ketegangan dan tetap tenang. Akan tetapi jika sebaliknya 

mereka merasa takut akan kegagalan atau panik dalam 

menghadapi ujian, tetap saja akan terasa sulit untuk 

meraih prestasi yang maksimal. Sedangkan keberhasilan 

seorang siswa dapat dilihat dari nilai yang didapatkan. 

Nilai-nilai tersebut dapat diukur melalui nilai raport atau 

peringkat yang dicapai pada setiap semester.  

Faktor internal lain yang dapat mengakibatkan 

munculnya kecemasan adalah minimnya tentang 

pengetahuan agama yang di dapat peserta didik. Dengan 

rendahnya religiusitas, peserta didik yang sedang 

menghadapi suatu masalah akan mengalami kecemasan 

yang berlebih, seperti ketika menghadapi tes, ulangan 

atau ujian. Oleh karena itu, dengan keteguhan pada 

agama akan menjadikan orang lebih tenang saat 

menghadapi kehidupan nyata atau menghadapi masalah-

masalah yang terjadi. 

 Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi 

kecemasan siswa dalam belajar salah satunya yaitu 

dukungan sosial. Peserta didik yang kurang bersemangat 

dapat menimbulkan kecemasan atau rasa khawatir saat 

menghadapi ujian, karena dukungan sosial itu sangat 

berperan dalam kesehariannya dan berpengaruh pada 

mental seorang peserta didik serta berpengaruh pada 

pertumbuhan dan pembentukan pribadi siswa. 

Praktisnya, munculnya rasa khawatir pada seseorang 

yang sudah dijelaskan diatas, yakni tentang bagaimana 
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tindakan kita  dan hal apa saja yang akan dilaksanakan 

apabila merasakan kecemasan.
4
  

Selain faktor kecemasan terdapat faktor lain yang 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yakni 

faktor kesiapan belajar. Menurut Djamarah readness 

sebagai kesiapan belajar adalah suatu kondisi seseorang 

yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu 

kegiatan. Maksud melakukan suatu kegiatan yaitu 

kegiatan belajar, misalnya mempersiapkan buku 

pelajaran sesuai dengan jadwal, memiliki intelegensi 

yang memadai, mempersiapkan kondisi badan agar siap 

ketika belajar di kelas serta memiliki minat untuk 

belajar. 

Namun pada saat peneliti mengamati masih 

terdapat siswa dalam proses pembelajaran hanya 

menerima apa yang diberikan oleh guru di kelas, siswa 

tidak banyak merespon uraian-uraian dari guru karena 

pengetahuan siswa terbatas dan juga dalam mengerjakan 

tugas kebanyakan siswa bermalas-malasan dikarenakan 

kurangnya minat belajar.
5
 

Maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh kecemasan dan kesiapan 

belajar terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kecemasan Dan 

Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

                                                           
4
 Triantoro Safaria dan Nofrans Eka  Saputra, Manajemen Emosi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 50-51. 
5
 Kompri, Belajar; Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, 

Yogyakarta; Media Akademi, 225. 
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Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA 

Ma’arif Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variable yang dapat diteliti untuk 

ditindakklanjuti dalam penelitian ini. Namun karena 

luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, tenaga maupun 

jangkauan penulis, maka dalam penelitian ini 

hanyammemfokuskan masalahmmengenai pengaruh 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar 

siswa pelajaran Al-Qur’an hadits kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kecemasan 

terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara kesiapan 

belajar terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al 

Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kecemasan 

dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa 

pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif 
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Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarmbelakang di atas dan fokus 

penelitian, makamtujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan 

antara kecemasan dengan hasilmbelajar siswa 

pelajaran Al Qur’an Haditskkelas XII MA Ma’arif 

Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan 

antara kesiapan belajar terhadapmhasil belajar siswa 

pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan 

antara kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil 

belajar siswa pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang penulismharapkan darimpenulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber informasi menambah ilmu 

pengetahuankilmiah yang berkaitan dengan 

pengaruh kecemasan dan kesiapan belajar terhadap 
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hasil belajar siswa pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas 

XII di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga  

Sebagai informasi tentang pentingnya kecemasan 

dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa 

pelajaran Al-Qur’an Hadits yang harus diatasi. 

b. Bagi Sekolah/Guru 

Untuk memberikanmwawasan akan pengaruh 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil 

belajar siswa pelajaran Al-Qur’an Hadits peserta 

didik. 

c. Penulis Lain 

Untuk memberikanminspirasi sekaligus motivasi 

bagi peneliti lain, khususnyammahasiswa IAIN 

Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang terkait dengan gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca menelaahmkandungan yang 

ada di dalam laporan penelitian. Penelitian ini terdiri 

dari lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi tentang latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuanmpenelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, bab ini menguraikanmtelaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir 

dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, bab ini menguraikanmrancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrument 

pengumpulanmdata, teknik pengumpulanmdata dan 

teknik analisismdata. 

Bab keempat, merupakan temuan dan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum, lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), interpretasi dan pembahasan atas angka 

statistik. 

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi 

mempermudahkan pembaca dalam mengambil inti sari 

dari penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka 

tersebut yaitu: 

Pertama, Nunung Nuriyah (2013) yang berjudul 

”Pengaruh Kecemasan dan Kebiasaan Belajar 

Matematika terhadap Kemampuan Pemahaman 

Matematika Siswa”.  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang kondisi kecemasan dan kebiasaan 

belajar matematika siswa SMPN 2 Cirebon, mengetahui 

besarnya pengaruh kecemasan matematika terhadap 

kemampuan pemahaman matematika, pengaruh 

kebiasaan belajar matematika terhadap kemampuan 

pemahaman matematika, dan pengaruh kecemasan dan 

kebiasaan belajar matematika secara bersama-sama 

terhadap kemampuan pemahaman matematika. 

Penelitian ini menggunakan metode expostfacto. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket 

dan tes. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: kecemasan 

matematika menunjukan kriteria cukup tinggi, yakni 

sebesar 57,54%, rata-rata sebesar 51,3122 dan 
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simpangan bakunya cukup baik yaitu sebesar 55,31%, 

rata-rata sebesar 55,212 dan simpangan bakunya sebesar 

9,3689; kemampua pemahaman matematika 

menunjukan kriteria cukup baik yaitu sebesar 52,58% 

pada pencapaian indicator kemampuan pemahaman 

matematika. Dengan rata-rata sebesar 48,71 dan 

simpangan baku sebesar 22,938 terdapat besarnya 

pengaruh kecemasan dan kebiasaan belajar secara 

bersama-sama terhadap kemampuan pemahaman 

matematika adalah 19,90% dengan kontribusi pengaruh 

kecemasan matematika sebesar 19,19% dan kebiasaan 

belajar sebesar 0,071%. Persamaan regresi linier ganda 

Y=101,559-0,995X1-0,032X2. 

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan 

tiga variabel dan sama-sama meneliti tentang pengaruh 

kecemasan. Sama-sama meletakkan variabel kecemasan 

pada X1. Perbedaannya terletak pada. lokasi 

penelitiannya, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo sedangkan Nunung Nuriyah  melakukan 

penelitian yang berlokasikan di SMPN 2 Cirebon. Selain 

itu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

adalah angket. Sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh Nunung Nuriyah hanya angket dan 

tes. 

Kedua, Endah Widiarti (2018) yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Belajar dan Kesiapan Belajar Siswa 

terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi siswa 

kelas X Ilmu-Ilmu Sosial di SMA Negeri 2 

Banguntapan, Bantul”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X ilmu-ilmu 

sosial di SMA Negeri 2 Banguntapan, Bantul, baik 

secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto 

dan merupakan penelitian asosiatif kausal dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

kuesioner.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat 

pengaruh positif motivasi belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi, dengan nilai t hitung 9,984 dan nilai 

signifikansi 0,000. 2) Terdapat pengaruh positif kesiapan 

belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi, dengan 

nilai thitung 4,487 dan nilai signifikansi 0,000. 3) 

Terdapat pengaruh positif motivasi belajar dan kesiapan 

belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

ekonomi, dengan nilai Fhitung 180,033 dan nilai 

signifikansi 0,000. Besarnya koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,793 atau 79,3%. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa hasil belajar ekonomi dapat dijelaskan oleh 

variabel motivasi belajar dan kesiapan belajar sebesar 

79,3%, sedangkan yang 20,7% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

tiga variabel dan meneliti tentang kesiapan belajar siswa. 

Sama-sama meletakkan variabel kesiapan belajar siswa 

pada variabel  X2. Perbedaannya terdapat pada lokasi 

penelitiannya, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 
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peneliti di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo sedangkan Endah Widiarti melakukan 

penelitian yang berlokasikan di SMA Negeri 2 

Banguntapan, Bantul. Endah Widiarti meneliti pengaruh 

motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 

ilmu-ilmu sosial, sedangkan peneliti meneliti pengaruh 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap prestasi belajar 

sisiwa kelas XII. Selain itu teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti pun juga berbeda dengan Endah 

Widiarti yaitu angket.. Sedangkan teknik yang 

pengumpulan data yang digunakan oleh Endah Widiarti 

yaitu dokumentasi dan kuesioner. 

Ketiga, Ayu Zahro Baqiyatus Sholikah (2018) 

yang berjudul “Pengaruh Metode Resitasi Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Al Qur’an Hadist Di MTsN 1 Tulungagung”. 

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui metode 

resitasi terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al Qur’an Hadist di MTsN 1 Tulungagung. (2) 

Untuk mengetahui pengaruh metode resitasi terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an Hadist 

di MTsN 1 Tulungagung. (3) Untuk mengetahui 

pengaruh metode resitasi terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an hadist di 

MTsN 1 Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan penelitian ex-postfacto yang berjenis 

penelitian korelasional dengan mengambil sampel 33 

siswa menggunakan penarikan sampel dengan teknik 
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stratified random sampling. Sumber data: responden dan 

dokumen. Teknik pengumpulan data: angket, teknik 

analisis data: uji validitas, reliabilitas, normalitas, 

homogenitas, linieritas, dan regresi linier sederhana 

dengan bantuan SPSS for Windows 21.0. 

Hasil penelitian: (1) Ada pengaruh yang positif 

dan signifikan antara metode resitasi terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran al qur’an hadist di 

MtsN 1 Tulungagung. Hal ini ditunjukan dengan nilai p 

value/ signifikansi t untuk variabel metode resitasi 

terhadap motivasi belajar adalah 0,000 dan nilai tersebut 

lebih kecil dari pada probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05) dan 

nilai thitung = 5,993 > ttabel = 2,093 berarti H0 ditolak. 

(2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

metode resitasi terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran al qur’an hadist di MTsN 1 Tulungagung. Hal 

ini ditunjukan dengan nilai p value/ signifikansi t untuk 

variable metode resitasi terhadap hasil belajar adalah 

0,083 dan nilai tersebut lebih kecil dari pada probabilitas 

0,05 (0,083 < 0,05) dan nilai thitung = 2,163 > ttabel = 

2,093 berarti H0 ditolak.. (3) Ada pengaruh yang positif 

dan signifikan antara metode resitasi terhadap motivasi 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al qur’an 

hadist di MtsN 1 Tulungagung. Hal ini ditunjukan 

hasilnya dari metode resitasi terhadap motivasi dan hasil 

belajar dengan nilai p value/ signifikansi t untuk variable 

metode resitasi terhadap motivasi belajar adalah 0,020 

dan nilai tersebut lebih kecil dari pada probabilitas 0,05 

(0,020 < 0,05) dan nilai Fhitung = 4,445> Ftabel = 3,32 

berarti H0 ditolak. 



15 
 

15 

B. Landasan Teori  

1. Kecemasan  

a. Pengertian Kecemasan  

Kecemasan ialah suasana hati yang 

kurang mengenakan atau kurangnya rasa nyaman 

serta perasaan yang tidak menentu yang berasal 

dari suatu pengalaman. Secara umum rasa 

khawatir itu bersifat personal, yang ditandai 

dengan adanya perasaan tegang, takut, dan 

berubahnya fisiologis pada diri seseorang, seperti 

denyut nadi yang meningkat, aturan nafas yang 

berubah, dan tekanan darah.
6
 Kecemasan yang 

dialami oleh seseorang biasanya saat cara 

berfikirnya berupa hal yang negatif lalu akan 

menimpa pada dirinya atau suatu peristiwa akan 

terjadi namun tidak siap dalam menghadapinya. 

Menurut Chaplin kecemasan adalah 

perasaan campuran berisikan kekhawatiran dan 

keprihatinan mengenai masa-masa mendatang 

tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. 

Deskripsi umum akan kecemasan yaitu 

“seseorang yang merasa dirinya terpojokkan, 

merasa gelisah, dan cara pikirnya sedang kacau 

serta merasakan banyak penyesalan”.
7
 Hal 

tersebut dapat mempengaruhi fisik seseorang, 

sehingga badan merasa lemas, lambung terasa 

                                                           
6
 Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling ( Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 84-85.  
7
 Said Az-zahroni, Musfir. Konseling Terapi (Jakarta: Gema 

Insani, 2005), 512. 
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mual, aktivitas berkurang, tangan gemetar dan 

badan menjadi berkeringat. 

b. Bentuk-Bentuk Kecemasan 

Spilberger membedakan menjadi dua 

yaitu sebagai trait anxiety dan state anxiety. 

Maksud dari trait anxiety, apabila seorang 

individu yang cenderung merasa terpojokkan 

oleh keadaan yang sesungguhnya tidak 

membahayakan. Sedangkan maksud dari state 

anxiety, apabila situasi dan kondisi emosional 

yang ada pada individu dengan munculnya rasa 

tegang danmkhawatir yang dirasakanmoleh 

individu tersebut denganmsadar serta bersifat 

subjektif, sebagai suatu kondisi yang 

berhubungan dengan suasana lingkungan khusus. 

Menurut Freud kecemasan terbagi dalam 

tiga macam, yaitu kecemasan realitas (reality 

anxiety), kecemasan neurotic (neurotic anxiety), 

dan kecemasan moral (moral anxiety) atau 

perasaan-perasaan bersalah. Pertama, kecemasan 

realitas (reality anxiety) yaitu kekhawatiran 

adanya ancaman-ancaman yang terjadi pada 

kehidupan nyata. Kedua, kecemasan neurotic 

(neurotic anxiety) adalah rasa takut dan berpikir 

suatu hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga 

dapat menyebabkan seseorang berbuat sesuatu 

yang membuat dirinya merasa aman, namun 

malah mengakibatkan dirinya dalam keadaan 

bahaya. Ketiga, kecemasan moral (moral 

anxiety) adalah ketakutan yang timbul dari hati. 
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Apabila seseorang mempunyai super ego yang 

berkembang dengan baik sedang ia telah 

melanggar norma-norma moral, maka ia akan 

merasa bersalah dan tidak mengulangi hal 

tersebut.  

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kecemasan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pada kecemasan individu terdapat 

dalam beberapa aspek diantaranya, terdapat 

komponen genetik terhadap kecemasan, individu 

yang mengalami kekhawatiran akan mampu 

menemukan perbedaan dengan signal berbahaya, 

sistem pemrosesan berita pada seseorang akan 

diterima dengan singkat, sumber dari munculnya 

kekhawatiran dalam diri seseorang  yang akan 

mengendalikan respon kecemasan dan 

mengakibatkan suasana yang teratur. Proses 

terjadinya kecemasan yang menimbulkan rasa 

tidak nyaman atau terancam pada ansietas 

diawali dengan adanya faktor predisposisi dan 

faktor presipitasi.  

d. Aspek-Aspek Kecemasan 

Priest berpendapat bahwa seseorng yang 

mengalami kecemasan akan muncul reaksi fisik 

berupa denyut nadi yang meningkat, tangan dan 

lutut bergemetar, merasakan ketegangan, gelisah 

atau sulit tidur, keluarnya keringat yang berlebih, 

rasa gatal di kulit, serta selalu ingin buang air 

kecil. 
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Calhoun dan Acocella berpendapat 

bahwa aspek kecemasan dapat dibagi menjadi 

tiga reaksi, diantaranya: 

1) Reaksi emosional, adalah elemen kecemasan 

atau kekhawatiran yang berpengaruh 

terhadap psikologis seseorang, misalnya rasa 

prihatin, tegang, merasakan kesedihan, 

mencelamdiri sendiri atau orang lain. 

2) Reaksi kognitif, yaitu kecemasan atau 

perasaan yang tidak menyenangkan dapat 

mempengaruhi pikiran seseorang yang 

mengakibatkan terganggunya keseriusan atau 

kefokusan seseorang dalam menyelesaikan 

masalah dan menghadapi tuntutan 

lingkungan masyarakat.  

3) Reaksi fisiologis, yaitu kecemasan pada diri 

seseorang dapat mempengaruhi cara kerja 

sistem tubuh yang mengakibatkan tidak 

normal. Sistem syaraf yang 

mengendalikanmberbagai otot dan 

kelenjarmtubuh berubah lebih cepat dan 

menimbulkan reaksi tubuh yang berlebihan. 

Reaksi tubuh ini berupa jantung berdetak 

lebih cepat, hembusan nafas mulai tidak 

teratur, dan tekanan darah meningkat.
8
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek yang mempengaruhi kecemasan dapat 

                                                           
8
 Triantoro Safaria dan Nofrans Eka  Saputra, Manajemen Emosi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 55-56. 
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berupa pengetahuan yang telah dimiliki subjek 

tentang suasana yang sedang terjadi pada diri 

seseorang, apakah sebenarnya kondisi tersebut 

berbahaya atau tidak berbahaya, serta 

pengetahuan tentang kapasitas dirinya untuk 

mengendalikan dirinya saat mengalami kondisi 

tersebut. 

Menurut Ramaiah terdapat berbagai cara 

untuk mengendalikan kecemasan, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Pengendalian diri, yaitu cara-cara 

untukmmengendalikan segala keinginan 

pribadimyang sudah tidak dibutuhkan dengan 

situasinya. 

2) Dukungan, yaitu suport dari orang-orang 

terdekat, seperti keluarga dan teman-teman 

yang mampu menambah semangat serta 

mampu menghilangkan rasa cemas yang ada 

pada diri seseorang.  

3) Tindakan fisik, yaitu melaksanakan beberapa 

kegiatan, seperti olahraga. 

4) Tidur, yaitu tidur sesuai porsinya tidak 

kurang maupun tidak berlebihan yaitu 6-8 

jam saat malam hari. 

5) Mendengarkan musik, yakni memutar musik 

yang bernada kalem mampu menjadikan 

fikiran dan perasaan lebih tenang dari 

sebelumnya. 
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6)  Konsumsi makanan, ialah keseimbangan 

tubuh dengan memakan makanan yang 

bergizi dan bervitamin dapat membantu 

memperbaiki maupun menjaga kesehatan. 

2. Kesiapan Belajar 

a. Pengertian Kesiapan Belajar 

Kesiapan adalah kemampuan atau 

kesediaan yang dimiliki oleh individu untuk 

merespon atau menjawab dengan cara tertentu 

pada kondisi tertentu.
9
 Soemanto berpendapat 

bahwa ada orang yang mengartikanmreadiness 

sebagai kesiapan ataumkesediaan individu untuk 

melakukan sesuatu.mCronbach berpendapat 

bahwa readiness merupakan manusia yang 

memiliki kemampuan untuk dapat bereaksi 

dengan cara tertentu.
10

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kesiapan (readiness) yaitu situasi dan 

kondisi pada individu yang membuatnya siap 

untukmmemberi jawaban atau respon dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Gagne belajarmdapat 

didefinisikan sebagai perubahan perilaku 

seseorang yang diperoleh dari pengalaman.
11

 

Sudjana berpendapat, belajar adalah suatu proses 

                                                           
9
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 113. 
10

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), 191. 
11

 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran  

(Jakarta: Erlangga, 2011), 2. 
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dimana individu mengalami perubahan pada 

dirinya, perubahan yang terjadi merupakan hasil 

prosesmbelajar yang diwujudkan dalam beberapa 

bentuk diantaranya perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek yang ada pada individu 

yang belajar. Sedangkan dari pemikiran John 

Dewey belajar yaitu bagian tingkah laku manusia 

dengan lingkungannya.
12

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan berubahnya perilaku 

pada diri seseorang yang terjadi karena suatu 

pengalaman yang telah diterimanya. 

Worrel berpendapat bahwa kesiapan 

belajar merupakan sesuatu yang identik dengan 

kemampuan dasar awal (entering behavior), 

yaitu kemampuan-kemampuan dasar yang harus 

dikuasai dengan prasyarat (prerquisite) untuk 

keberhasilan proses belajar yang akan 

dimasuki.
13

 Dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

belajar merupakan berubahnya suatu kondisi 

pada diri individu yang memiliki kemampuan 

untuk menjawab atau merespon sesuatu supaya 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

                                                           
12

 Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: 

Multi Pressindo, 2010), 2.  
13

 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: PT 

Raja Grafindi Persada, 2016), 189. 
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b. Prinsip-Prinsip Kesiapan 

Berkembangnya suatu kesiapan pada diri 

seseorang dapat terjadi dengan mengikuti 

prinsip-prinsip tertentu. Ada beberapa prisip bagi 

perkembangan readiness yaitu diantaranya:  

1) Kesuluruhan pada aspek pertumbuhan yang 

dimiliki oleh seseorang berinteraksi bersama 

untuk membentuk kesiapan. 

2) Berubahnya fisiologis pada diri seseorang 

yang diperoleh dari suatu pengalaman.  

3) Perubahan yang terjadi pada perkembangan 

diri seseorang, baik jasmaniah maupun 

rohaniah. 

4) Apabila readiness untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu terbentuk pada diri 

seseorang, maka saat-saat tertentu dalam 

kehidupan seseorang merupakan masa 

formatif bagi perkembangan pribadinya.
14

   

5) Jika kesiapan pada seorang individu 

terbentuk guna melakukan aktifitas tertentu, 

maka dalam waktu tertentu kehidupan 

seorang individu dapat dikatakan telah 

mengalami masa formatif terhadap tumbuh 

kembangnya pribadi itu sendiri. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan 

Menurut Djamarah ada beberapa faktor kesiapan 

diantaranya: 

                                                           
14

 Ibid., 191.  
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1) Kesiapan fisik. Misalnya anggota badan 

dalam keadaan sehat (tidak merasakan lemas, 

tidak pusing, dan sebagainya) 

2) Kesiapan psikis. Misalnya memiliki 

keinginan untuk belajar, cara berfikir mampu 

terfokuskan dan timbulnya motivasi dari 

dalam diri seseorang, tidak harus mendapat 

dorongan dari luar atau dari orang lain. 

3) Kesiapan Materiil. Misalnya tersedianya 

bahan pelajaran yang dapat dipelajari atau 

dikerjakan seperti buku, catatan dll.
15

 

Sedangkan menurut Soemanto ada dua faktor 

yang dapat membentuk readiness, yaitu: 

1) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini 

terkait dengan lengkapnya anggota badan 

pada umumnya seperti tubuh yang memiliki 

alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. 

2)  Motivasi, yang terkait dengan kebutuhan, 

keinginan dan tujuan-tujuan individu untuk 

mempertahankan serta mengembangkan 

diri.
16

  

d. Aspek-Aspek Kesiapan 

1) Kematangan (maturation) 

Kematangan adalah proses pertumbuhan dan 

perkembangan manusia yang dapat 

                                                           
15

 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002) 35. 
16

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), 191. 
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menimbulkan perubahan pada tingkah 

lakunya. 

2) Kecerdasan 

Menurut J. Piaget perkembangan kecerdasan 

adalah: 

a) Sensori motor periode (0–2 tahun)  

Tingkah laku anak yang belum 

terkondisikan atau reaksinya muncul 

secara tiba-tiba. berkembangnya 

perbuatan sensori motor dari yang 

sederhana ke yang relatif lebih kompleks. 

b) Preoperational period (2–7 tahun) 

Anak sudah mulai untuk belajar tentang 

nama-nama obyek seperti yang dipelajari 

oleh orang dewasa.  

c) Concrete operation (7–11 tahun) 

Bila anak akan melaksanakan suatu 

tindakan, maka ia sudah bisa memikirkan 

akibat yang akan terjadi dan ia bisa lebih 

berhati-hati dalam melaksanakan tindakan 

apapun serta ia tidak ingin lagi 

melaksanakan hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi. 

d) Formal operation (lebih dari 11 tahun) 

Kecakapan anak tidak lagi terbatas pada 

obyek-obyek yang konkret serta: 

1) Anak sudah bisa membayangkan hal-

hal yang akan terjadi walaupun hanya 

dalam pemikirannya dan hal tersebut 
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juga belum tentu terjadi atau belum 

sesuai dengan kenyataan. 

2) Dapat mengorganisasikan 

situasi/masalah.  

3) Mampu memikirkan sesuatu secara  

rasional (masuk akal). 

4) Paham akan hubungan sebab akibat 

dan bisa menyelesaikan masalah.
17

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang 

dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Belajar itu sendiri merupakan 

berubahnya tingkah laku siswa melalui usaha-

usahanya. Dalam proses belajar mengajar secara 

guru terlebih dahulu menentukan tujuan belajar 

yang akan dicapai oleh siswa. Apabila siswa 

mampu mencapai tujuan belajar tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa siswa tersebut sudah 

berhasil dalam proses pembelajaranya.  

Menurut Benjamin S. Bloom hasil belajar 

terbagi menjadi tiga, yakni kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sedangkan A.J. Romizowski 

berpendapat bahwa pengertian hasil belajar, 

yakni perolehan yang didapat setelah adanya 

suatu proses yang terjadi. Individu yang telah 

menerima berbagai informasi dan 

                                                           
17

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 115-116 
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mengaplikasikannya melalui perbuatan atau 

tingkah laku.  

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang telah terjadi 

yang relative menetap dari ranah kognitif, afektif 

dan psikomotoris setelah mengikuti proses 

pembelajaran. 

 Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai 

atau diperoleh peserta didik berkat adanya usaha 

selama mengikuti kegiatan belajar. Menurut 

Hamalik hasil-hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas. Dari 

kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian hasil belajar adalah proses 

pembelajaran yang telah diikuti oleh peserta 

didik dengan mempunyai tujuan belajar tertentu 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

tingkah laku secara nyata..
18

  

Hasil belajar berasal dari dua kata, yakni 

hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan yang didapat 

setelah melakukan suatu kegiatan atau proses 

yang memiliki dampak pada perubahan input 

secara fungsional. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, siswa akan mengalami perubahan pada 

tingkah lakunya setelah mengikuti proses 

                                                           
18

 Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: 

Multi Pressindo, 2010), 14-15. 
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pembelajaran. Perubahan perilaku itu merupakan 

perolehan yang menjadi hasil belajar. Sedangkan 

menurut Winkel hasil belajar adalah berubahnya 

sikap dan tingkah laku pada diri manusia.
19

 

Gagne berpendapat bahwa hasil belajar berupa:  

1) Informasi verbal yaitu kemampuan yang 

berupa pengetahuan dalam bentuk bahasa, 

baik lisan maupun tertulis.  

2) Keterampilan intelektual yaitu kapasitas 

dalam menyajikan suau konsep. 

3) Strategi kognitif yaitu keahlian dalam 

mengungkapkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifya sendiri.  

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan 

berkembangnya pengendalian gerak 

anggota badan yang telah terorganisasi. 

5)  Sikap adalah kemampuan dimana 

seseorang suka atau tidak suka terhadap 

suatu obyek tertentu.
20

 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
21

 

 

 

                                                           
19

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakart: 2009, 45. 
20

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi 

PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.   
21

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5. 
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b. Pengertian Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 

bagian dari pendidikan agama Islam yang juga 

termasuk unsur penting untuk menentukan 

tercapainya suatu pendidikan nasional.
22

 Dengan 

adanya pemberian pelajaran Al-Qur’an Hadits 

kepada siswa, maka diharapkan dapat membantu 

siswa untuk lebih memahami tentang agama 

Islam dengan baik.  Ada beberapa pemahaman 

yang dimaksudkan antara lain: 

1) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada 

Allah Swt. 

2) Pemahaman terhadap ayat Al-Qur’an dan 

Hadits. 

3) Mengembangkan potensi siswa dalam baca 

tulis Al-Qur’an dan Hadits. 

4) Belajar agar bisa melakukan perbuatan yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits 

berupa perintah maupun laranganNya. 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan 

pada setiap jalur maupun jenjang pendidikan 

mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, 

sekolah dasar, sekolah menengah sampai 

perguruan tinggi. Sedangkan pelajaran Al-

Qur’an Hadits yang juga termasuk dalam 

pendidikan agama Islam juga memiliki tujuan 

                                                           
22

 Hallen A, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 123. 
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tertentu. Seperti yang dicantumkan dalam GBPP 

pelajaran pendidikan agama Islam kurikulum 

1999, tujuan pendidikan agama Islam yakni 

supaya siswa mampu memahami, menghayati, 

meyakini dan mengamalkan ajaran Islam 

sehingga bisa menjadikan manusia muslim yang 

beriman, bertakwa kepada Allah Swt dan 

berakhlak mulia.
23

 Dari hal tersebut dapat 

diketahui jika seseorang memiliki pemahaman 

agama yang tinggi maka kecemasan pada diri 

seseorang dalam menghadapi suatu masalah, 

seperti menghadapi ujian, tes maupun ulangan 

akan berkurang. 

Pendidikan agama Islam pada dasarnya 

bermaksud menjadikan peserta didik supaya 

memiliki:
24

 

1) Akidah yang kuat dan religiusitas yang 

tinggi. 

2) Akhlak yang baik. 

3) Perkembangan dan pengetahuan yang luas. 

4) Keterampilan dan keahlian tersendiri.  

c. Macam-macam Hasil Belajar 

1) Ranah kognitif  

Ranah kognitif adalah kemampuan 

berpikir seseorang mulai dari mengingat 

                                                           
23

 Muhaimin, M.A., et al, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah) (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), 79.   
24

 Ibid., 104. 
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hingga mampu untuk menyelesaikan 

masalah. Menurut Bloom, ranah kognitif 

merupakan seluruh usaha yang berhubungan 

dengan kegiatan otak. Ranah kognitif itu 

terbagi menjadi lima jenjang proses berpikir, 

mulai dari jenjang yang paling rendah hingga 

jenjang yang tertinggi. Kelima jenjang 

tersebut ialah:  

a. Pengetahuan (knowledge) adalah 

kemampuan individu yang diperoleh dari 

pengamatan akal, seperti  mengingat 

kembali atau mengenali suatu benda atau 

kejadian tertentu.  

b. Pemahaman (comprehension) adalah 

kemampuan manusia untuk dapat memahami 

suatu kondisi yang telah diketahuinya.
25 

c. Penerapan atau aplikasi (application) adalah 

kemampuan manusia dalam  menerapkan ide-

ide umum, tata cara ataupun metode-metode, 

prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan 

konkret.  

d. Analisis (analysis) adalah suatu proses 

pemecahan masalah yang kegiatannya berupa 

mengurai atau merinci, membedakan serta 

memilah sesuatu  untuk dikaji lebih lanjut. 

                                                           
25

Ibid., 50.  
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e. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan 

berpikir yang merupakan kebalikan dari 

proses berpikir analisis. 

2) Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai yang 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, 

minat, sikap dan emosi. Ada beberapa ahli 

berkata bahwa sikap seorang individu dapat 

diramalkan perubahannya jika orang itu telah 

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi.  

Menurut Krathwohl dan kawan-kawan ranah 

afektif ditaksonomikan menjadi lima jenjang, 

yakni:  

a. Receiving atau attending (menerima atau 

memperhatikan), adalah individu yang 

peka terhadap rangsangan yang berupa 

suatu masalah, kondisi, gejala, dan 

sebagainya.
26

 

b. Responding (menanggapi) mengandung 

arti “adanya partisipasi aktif”. Jadi 

kemampuan menanggapi adalah seorang 

individu yang mempunyai kapasitas 

untuk mengikuti aktivitas secara aktif. 

c.  Valuing (menilai= menghargai). 

Memberi nilai atau penghargaan kepada 
                                                           

26
 Ibid., 54.  
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suatu obyek tertentu. Apabila aktivitas 

tersebut tidak dilaksanakan maka akan 

membuahkan hasil yang kurang baik. 

d. Organization (mengatur atau 

mengorganisasikan) artinya perbedaan 

nilai yang dijadikan satu untuk 

membentuk suatu nilai yang baru yang 

lebih universal, yang membawa kepada 

perbaikan umum.  

e. Characterization by a Value or Value 

Chomplex (Karakterisasi dengan suatu 

nilai atau komplek nilai), yakni suatu 

system yang menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada seseorang, yang berupa: 

pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan 

sebagainya.  

3) Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor adalah 

keterampilan seorang individu dalam 

berperilaku setelah orang tersebut menerima 

pengalaman dari proses pembelajarannya. 

Menurut Simpson ranah ini lebih cenderung 

pada keterampilan dan kemampuan 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 

Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar 

kognitif (memahami sesuatu) dan hasil 

belajar afektif yang baru tampak dalam 
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bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk 

berperilaku. Hasil belajar kognitif dan afektif 

akan menjadi hasil belajar psikomotor bila 

siswa telah memperlihatkan tingkah lakunya 

yang sesuai dengan definisi yang tercantum 

dalam ranah kognitif dan ranah afektif. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar 

Berhasil tidaknya siswa saat mengikuti 

proses pembelajaran disebabkan karena adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar, antara lain berasal dari diri siswa 

itu sendiri dan ada yang berasal dari luar diri 

siswa tersebut. Menurut Dalyono ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhimhasil belajar 

yaitu faktor internal (kesehatan, kecerdasan dan 

bakat, minat, motivasi, cara belajar) dan faktor 

eksternal (keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan sekitar).
27

 Menurut Slameto terdapat 

beberapa fakor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar diantaranya: 

1) Faktor Internal  

a) Faktor Jasmaniah (Fisiologis)  

Faktor jasmaniah merupakan keadaan 

badan seseorang yang dapat 
                                                           

27
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 155-156. 
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mempengaruhi pada kesehatan seseorang. 

Misalseluruh anggota badan dalam 

keadaan sehat, tidak memiliki 

kekurangan pada anggota tubuh, dan 

sebagainya. Dapat diketahui bahwa 

kesehatan dan kebugaran tubuh sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

didalam kelas. 

b) Faktor Psikologis  

Faktor psikologis yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar merupakan 

faktor bawaan dari peserta didik itu 

sendiri maupun faktor yang didapat dari 

proses pembelajaran. Ada beberapa 

faktor yang mencakup pada faktor 

psikologis diantaranya: 

(1) Intelegensi  

Intelegensi adalah kecakapan 

seseorang yang telah dimilikinya 

yang berasal dari hasil apa yang telah 

dipelajarinya. 

(2) Bakat  

Potensi yang telah dimiliki 

oleh individu yang muncul dari dalam 

individu itu sendiri. Berkaitan dengan 

bakat, terdapat pengaruh yang bisa 

menjadikan tinggi rendahnya suatu 
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hasil belajar yang telah diperolehnya. 

Jika seseorang mempunyai 

pendidikan yang cukup memadai, 

maka orang tersebut dapat mengalami 

perkembangan. Dan sebaliknya jika 

bakat tersebut tidak memperoleh 

pendidikan yang baik, maka 

perkembangan bakat akan terhambat. 

(3) Minat  

Minat merupakan keinginan 

yang muncul dari unsur perasaan 

yang timbul dari diri sendiri. Minat 

adalah perasaan suka atau tidak suka 

kepada sesuatu. Minat pada diri 

seseorang sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar atau aktivitas. 

Bahkan pada pelajaran yang disukai 

oleh siswa dapat menambah semangat 

siswa untuk lebih giat lagi dalam 

kegiatan belajarnya. 

(4) Motivasi Siswa 

Motivasi ialah dorongan 

seorang individu untuk mencari ilmu 

atau memahami pelajaran yang telah 

diikuti. Sedangkan motivasi belajar 

ialah suatu dorongan dari individu 

sendiri untuk melaksanakan suatu 

kegiatan agar tujuannya dapat 
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tercapai. Motivasi merupakan hal 

yang penting dalam proses 

pembelajaran, karena motivasi dapat 

menambah semangat yang tinggi pada 

diri individu dalam proses 

pembelajarannya.  

(5) Kesiapan  

Jamies Drever berpendapat bahwa 

kesiapan ialah bersedianya seseorang 

untuk merespon atau memberi 

jawaban. Kesediaan itu muncul dari 

diri sendiri dan juga berkaitan dengan 

kematangan, dimana seorang individu 

sudah siap untuk melakukan 

kecakapan baru.
28

 

2) Faktor Eksternal 

(a) Faktor Keluarga 

Keluarga adalah tempat awal 

untuk seorang individu merasakan 

pendidikan, karena pertumbuhan dan 

perkembangan individu secara langsung 

maupun tidak langsung menjadi baik, 

sehingga adanya keluarga akan 

berpengaruh pada hasil belajar individu 

tersebut. Apalagi faktor dari orang tua 

                                                           
28

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 59. 
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memiliki pengaruh yang tinggi tentang 

keberhasilan pembelajaran seorang 

anak.
29

 Untuk itu, kondisi seperti apapun 

rumah tersebut akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar seorang anak. 

(b) Faktor Sekolah  

Adapun faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar di sekolah yaitu, 

sebagai berikut:
30

 

(1) Cara mengajar seorang pendidik.  

Cara pendidik dalam menyajikan 

bahan ajarnya terhadap peserta didik. 

(2) Kurikulum 

Alur pendidikan yang akan diberikan 

kepada guru juga siswa guna 

memadukan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

(3) Hubungan antara pendidik dengan 

peserta didik 

(4) Hubungan antara peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. 

(5) Disiplin sekolah. 

(6) Media pendidikan 
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 M fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran 

(Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai Standar 

Nasional)., 128. 
30

 Ibid., 130. 
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c) Lingkungan Masyarakat 

Merupakan faktor yang 

berpengaruh tinggi terhadap seorang 

individu. Karena seorang individu lebih 

dominan terhadap lingkungan tersebut 

serta dapat mempengaruhi tumbuh 

kembangnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa lingkungan masyarakat 

membentuk kepribadian anak, karena 

kesehariannya akan selalu menyesuaikan 

dirinya dengan kebiasaan yang ada di 

lingkungannya. 

4. Pengaruh Kecemasan Terhadap Hasil Belajar 

Kegagalan yang muncul akibat individu tidak 

dapat menyelesaikan hambatan, akan membuat 

individu tertekan perasaannya sehingga individu 

tersebut menjadi cemas. Kecemasan cenderung 

mengganggu proses belajar dan prestasi dalam 

pendidikan, bahkan mengganggu perhatian, working 

memori, dan retrival.
31

 

Kecemasan berpengaruh pada fungsi kognitif 

yang selanjutnya termanifestasi dalam prilaku 

selama proses belajar. Kecemasan akademis 

memiliki empat karakteristik, yaitu pola kecemasan 

yang menimbulkan aktivitas mental, perhatian yang 

                                                           
31

 Pratiwi, Amalia Putri, Pengaruh Antara Kecemasan Akademis 

dengan Self-regulated Learing pada Siswa Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional di SMA 3 Surakarta, Diakses pada tanggal 5 juli 2019 
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menunjukkan arah yang salah, distress fisik dan 

termanifestasi dalam prilaku yang kurang tepat. 

siswa yang mengalami kecemasan menunjukkan 

adanya kesulitan khusus dalam informasi 

penginstruksian sehingga kehilangan proses 

pengaturannya dan melibatkan memori jangka 

pendek dan jangka sedang. 

Kecemasan yang tinggi akan menyebabkan 

terganggunya fungsi kognitif dan aktivitas mental. 

Pada dasarnya kecemasan dalam tingkat rendah dan 

sedang berpengaruh positif terhadap penampilan 

belajar siswa, salah satunya dapat meningkatkan 

motivasi belajar. Sebaliknya akan memberikan 

pengaruh yang buruk apabila kecemasan itu pada 

taraf yang tinggi. Siapa yang cemas sering kali 

mengkritik dan menyalahkan diri sendiri. Aktivitas 

mental tersebut memperbesar peluang untuk 

menimbulkan ketidakpercayaan diri dan 

mempengaruhi siswa menentukan strategi untuk 

meregulasi motivasi akibatnya siswa tidak bisa 

melakukan analisis tugas akademis dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kecemasan 

siswa saat menghadapi mata pelajaran Al Qur’an 

Hadits terhadap hasil  belajar siswa. 
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5. Hubungan Kesiapan Belajar Terhadap Hasil 

Belajar  

Kesiapan belajar dapat diartikan sebagai 

sejumlah tingkat perkembangan yang harus dicapai 

oleh seseorang untuk dapat menerima pelajaran 

baru.
32

 Kesiapan belajar adalah keseluruhan kondisi 

peserta didik yang akan membuatnya mampu 

menerima proses pembelajaran dengan baik, atau 

kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar itu 

sendiri. Kesiapan merupakan salah satu aspek yang 

mempengaruhi hasil belajar. 

Berdasarkan hal diatas keberhasilan belajar 

dapat dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. 

Kondisi peserta didik yang telah memiliki kesiapan 

menerima pelajaran dari pengajar, akan berusaha 

mampu merespon positif atas pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh pendidik. Untuk dapat memberi 

jawaban yang benar tentunya peserta didik harus 

mempunyai pengetahuan dengan cara membaca dan 

mempelajari materi yang akan diajarkan oleh 

pengajar. Selain itu dengan adanya kesiapan belajar, 

peserta didik akan termptivasi untuk 

mengoptimalkan hasil belajarnya. Peserta didik yang 

memiliki kesiapan belajar akan memperhatikan dan 

berusaha untuk mengingat apa yang telah diajarkan 

oleh guru/pengajar, karena semua itu untuk 
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 Wawan Nurkancana, Sunartana, Evaluasi Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 216. 
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mencapai tujuan belajarnya. Jadi dapat dikatakan 

bahwa apabila peserta didik memiliki kesiapan 

belajar yang baik, maka hasil belajarnya akan baik 

pula, namun apabila pesrta didik tersebut tidak 

memiliki kesiapan dalam menghadapi proses belajar 

mengajar, maka akan mempersulit dirinya 

memahami materipelajaran, menghambat kemajuan 

belajar dan akhirnya mengalami kegagalan dalam 

meraih hasil belajar yang optimal. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas 

maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variable independen  X1: Kecemasan 

X2 : Kesiapan Belajar 

Variable dependen Y : Hasil Belajar 

1. Jika kecemasan belajar siswa tinggi maka hasil 

belajar siswa rendah. 

2. Jika kecemasan belajar siswa rendak maka hasil 

belajar siswa tinggi. 

3. Jika kesiapan belajar siswa tinggi maka hasil 

belajar siswa tinggi 

4. Jika kesiapan belajar siswa rendah maka hasil 

belajar siswa rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesa berasal dari kata hypo “kurang dari”, 

dan thesis “pendapat”. Hipotesis merupakan suatu 

kesimpulan atau pendapat yag belum lengkap. 
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Kesimpulan yang belum lengkap atau jawaban 

sementara yang akan diuji kebenarannya.
33

 Hipotesis 

juga diartikan sebagai praduga yang dianggap benar atau 

dianggap salah. Data tersebut akan ditolak jika 

kebenarannya salah atau palsu, dan akan diterima jika 

fakta-fakta membenarkannya. 

Untuk mempermudah jalan bagi penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesa yang nantinya akan diuji 

kebenarannya. Hipotesa tersebut adalah sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar 

pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar 

pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 24. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Rancangan penelitian merupakan sebuah metode 

pemikiran dan penentuan intensif tentang berbagai hal 

yang akan dilaksanakan.
34

 Adapun pengertian lain dari 

rancangan penelitian adalah sebagai pengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid 

yang sesuai dengan karakteristik variabel dengan tujuan 

penelitian. Pemilihan rancangan penelitian mengacu 

pada hipotesis yang akan diuji. 

Pada rancangan penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode expost 

facto. Sukardi berpendapat bahwa penelitian expost 

facto adalah penelitian dimana variabel-variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan 

variabel terikat dalam suatu penelitian. Untuk 

menganalisis data menggunakan analisis regresi linier 

sederhana, regresi yaitu salah satu metode statistika yang 

mempelajari pola hubungan yang logis (ada teorinya) 

antara dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada 

yang berlaku sebagai variabel terikat/dependent dan 

                                                           
34

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 
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variabel bebas/independent. Analisis regresi sederhana 

digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel dependen dan satu variabel independen.
35

 

Rancangan penelitian ini, peneliti mengambil 

tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan 

variabel terikat (dependent) yaitu:
36

 

1. Kecemasan (X1) dan kesiapan belajar (X2) sebagai 

variabel bebas (independent) yang menjadi sebuah 

perubahan atau timbulnya variabel dependent (hasil 

belajar). 

2. Hasil belajar (Y) sebagai variabel (dependent) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

Gambar 3.1 

Rancangan penelitian 
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 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik (Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 2016), 120 
36

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 187. 

Kesiapan Belajar 

(X2) 

Kecemasan 

(X1) 
Hasil Belajar 

(Y) 
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah semua obyek penelitian, atau 

disebut juga universe. Nawawi berpendapat bahwa 

populasi ialah semua subyek yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala 

atau peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi 

juga merupakan keseluruhan subyek penelitian.
37

 

Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
38

 

Populasi dari penelitian ini yaitu semua siswa 

kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo dengan jumlah 181 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Apabila terdapat populasi yang cukup besar, dan 

tidak memungkinkan untuk peneliti mempelajari 

seluruh subyek yang terdapat pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi.
39
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 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 
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38
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39
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Adapun cara yang digunakan dalam 

pengambilan sampel yaitu teknik probability 

sampling yang mana menggunakan simple random 

sampling. Dikatakan sampel karena anggota sampel 

yang diambil oleh peneliti dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi. Pada penelitian ini, seorang peneliti 

mengacu pada teori yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Arikunto biasanya bila subjek dalam 

populasi berjumlah lebih dari 100, maka sampel 

yang dapat diambil antara antara 10%-15%, atau 

20%-25% atau lebih.
40

 Berdasarkan teori tersebut, 

maka peneliti akan mengambil sampel 25% dari 

seluruh populasi yang ada, yaitu sebanyak 45. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data.
41

 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kecemasan belajar siswa kelas XII MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

yang diambil dari teknik angket (kuesioner). 

                                                           
40

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 101. 
41
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2. Data tentang kesiapan belajar siswa kelas XII MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

yang diambil dari teknik angket (kuesioner). 

3. Data tentang hasil belajar siswa pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo yang diambil dari hasil ulangan 

atau raport. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Kecemasan 

Variabel Sub 
variabel 

Indikator Kuesioner 

Kecemasan 
(X1) 

Reaksi 
emosional 

Perasaan 
keprihatinan, 
ketegangan, 
sedih, mencela 
diri sendiri atau 
orang lain 

Angket 

Reaksi 
kognitif 

Ketakutan, 
kekhawatiran 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
kemampuan 
berpikir jernih 

Angket 
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Reaksi 
fisiologis 

Jantung berdetak 
lebih keras, nafas 
bergerak lebih 
cepat, tekanan 
darah meningkat 

Angket 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Kesiapan Belajar 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator  

Kuesioner  

Kesiapan 
Belajar (X2) 

Kesiapan 
fisik 

Tubuh tidak sakit 
(jauh dari 
gangguan lesu, 
mengantuk, dan 
sebagainya) 

Angket 

Kesiapan 
psikis 

Hasrat untuk 
belajar, dapat 
berkonsentrasi, 
dan ada motivasi 
intrinsik 

Angket 

Kesiapan 
materiil 

Bahan yang 
dipelajari atau 
dikerjakan berupa 
buku bacaan, 
catatan, dan lain-
lain 

Angket 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.
42

 Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab 

dengan responden).
43

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
44

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang terhadap fenomena atau gejala 

sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut sebagai variabel penelitian. 

Variabel penelitian ini dijabarkan melalui dimensi 

menjadi sub variabel-sub variabel kemudian 

dijadikan indikator-indikator yang dapat dijadikan  

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 

                                                           
42

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 64. 
43

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 219. 
44

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 194. 
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pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.
45

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya 

menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini 

disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
46

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala 

likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah narasi 

pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi 

pertanyaannya bersifat positif (Favorable). Berikut 

ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert 

baik itu pertanyaan yang positif ataupun yang negatif 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3  

Penskoran Skala Likert 

Jawaban  
Gradasi 

positif 

Gradasi 

negatif 

Selalu  S  4 1 

Sering  Sg  3 2 

Kadang-

kadang 

KK 2 3 

Tidak pernah  TP 1 4 

 

                                                           
45

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS , 73. 
46

 S. Eko Putro Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 151. 
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2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
47

 

Metode ini akan dilakukan oleh peneliti guna 

mencari informasi maupun data mengenai sekolah 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo, struktur organisasi, sarana prasarana di 

sekolahan maupun semua hal yang terkait dengan 

sekolah yang telah berbentuk dokumen, terutama 

untuk mencari informasi tentang hasil belajar 

pelajaran Al-Qur’an Hadits berupa nilai hasil 

ulangan semester 1/ganjil tahun ajaran 2018/2019 

siswa kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.
48

 Tekni ini diperlukan 

karena tujuan dari analisis data yaitu guna mengolah 

data menjadi informasi sehingga karakter atau sifat dari 

data tersebut bisa dipahami dengan mudah dan berguna 

untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan 

deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau 

                                                           
47

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, 231. 
48

 Ibid. 
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menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel 

(statistik).
49

 

Data penelitian yang digunakan oleh peneliti 

yaitu data kuantitatif, maka teknik analisis data yang 

digunakan statistik. Oleh sebab itu, analisis data dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data 

asli yang terjadi pada objek penelitian.
50

  

Secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang 

diukur. Suatu tes disebut valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan 

seterusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan 

tingkat kesesuaian atau ketepatan tes tersebut 

dalam mengukur materi dan perilaku yang harus 

diukur. Untuk menguji validitas ini 

menggunakan bantuan komputer melalui progam 

microsoft excel. 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan yaitu bila koefisien korelasi rhitung 

                                                           
49

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS...,93-94. 
50

 Sugiyono, Metode Penelitian..., 363. 
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negatif atau lebih kecil dari rtabel maka item 

pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak valid 

(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid) , maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subjek (N sebanyak 14 adalah 

ketentaun df=N-2, berati 14-2=12, dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,576.
51

 

Pada uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 14 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas instrumen terhadap 20 butir soal 

variabel kecemasan dan 20 butir soal variabel 

kesiapan belajar. Hasil perhitungan uji validitas 

instrumen kecemasan dan kesiapan belajar dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Kecemasan (X1) 

No.Soal “r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 -0,19717 0,576 Tdk Valid 

2 0,86226 0,576 Valid 

3 0,63817 0,576 Valid 

4 0,60006 0,576 Valid 

5 -0,65975 0,576 Tdk Valid 

6 0,85886 0,576 Valid 

7 0,66646 0,576 Valid 

8 0,64967 0,576 Valid 

9 0,76774 0,576 Valid 

10 0,61497 0,576 Valid 

11 0,64231 0,576 Valid 

12 0,70655 0,576 Valid 

13 0,6379 0,576 Valid 

14 0,64077 0,576 Valid 

15 0,61277 0,576 Valid 

16 0,71574 0,576 Valid 

17 0,52615 0,576 Tdk Valid 

18 0,709 0,576 Valid 

19 0,62503 0,576 Valid 

20 0,70759 0,576 Valid 

Intrumen nomor 1, 5 dan 17 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, dan 20. Untuk mengetahui 

variabel dan skor perhitungan angket uji validitas 
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variabel kecemasan dapat dilihat pada lampiran 

5. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Kesiapan Belajar (X2) 

No.Soal  “r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 0.698951 0,576 Valid 

2 0.54445 0,576 Tdk Valid 

3 0.933567 0,576 Valid 

4 0.629449 0,576 Valid 

5 0.709059 0,576 Valid 

6 0.637009 0,576 Valid 

7 0.924151 0,576 Valid 

8 0.70957 0,576 Valid 

9 0.53721 0,576 Tdk Valid 

10 0.74068 0,576 Valid 

11 0.660225 0,576 Valid 

12 0.775811 0,576 Valid 

13 0.831225 0,576 Valid 

14 0.679665 0,576 Valid 

15 0.578305 0,576 Valid 

16 0.771195 0,576 Valid 

17 0.78543 0,576 Valid 

18 -0.6995 0,576 Tdk Valid 

19 0.881025 0,576 Valid 

20 0.970936 0,576 Valid 

Intrumen nomor 2, 9 dan 18 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 



56 
 

56 

yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, dan 20. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban dan perhhitungan 

angket uji validitas variabel kesiapan belajar 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
52

  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen 

menggunakan alpha cronbach dengan bantuan 

progam aplikasi SPSS versi 16.0 for windows. 

Kriteria dan reliabilitas instrumen penelitian 

adalah apabila harga croanbach alfa  lebih besar 

dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel  dan sebaliknya.
53

 Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 7. Dibawah ini 

merupakan tabel hasil perhitungannya: 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 
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53
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah item 

soal 

Cronbach 

Alfa 
Keterangan 

Kecemasan 17 Item 0, 675 Reliabel  

Kesiapan 

Belajar 

17 Item 0, 818 Reliabel 

Dari keterangan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai cronbach alfa lebih dari 0,6. 

Dengan begitu variabel kecemasan, kesiapan 

belajar dan hasil belajar dapat dikatakan reliabel, 

yang tercantum dalam perhitungan cronbach 

alfa. 

2. Analisis Data Hasil Penelitian 

a. Uji  Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik yaitu yang 

mempunyai nilai residual yang terdistribusi 

normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya 

menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dari uji normalitas residual 

adalah bila signifikan residualnya lebih dari 

0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
54
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2) Uji Liniearitas  

Uji linieritas merupakan uji prasyarat 

yang biasanya dilakukan jika melakukan 

analisis korelasi person atau regresi linier. 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel secara signifikan mempunyai 

hubungan linier atau tidak.
55

 Untuk pengujian 

uji linieritas menggunakan aplikasi SPSS 

versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada 

aplikasi SPSS digunakan Test for Liniearty 

dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

bila nilai signifikan pada Deviation From 

Liniearty lebih dari 0,05.
56

 

3) Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokolerasi adalah 

menguji tentang ada tidaknya kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

periode t-1 pada persamaan regresi linier. 

Apabila terjadi kolerasi maka menunjukkan 

adanya problem autokorelasi. Problem 

autokorelasi mungkin terjadi pada data 

rangkaian waktu (time series) atau dalam 

rangkaian silang waktu (cross section), 

masalah autokorelasi jarang terjadi. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang 
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bebas autokorelasi. Salah satu yang 

dilakukan dengan uji Durban Watson (DW 

test). Uji Durban Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intecept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel 

bebas. Salah satu ukuran dalam menentukan 

ada tidaknya masalah autokorelasi dengan 

Durbin-Watson (DW) menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. 
57

 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas karena data cross section 

memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).
58

 Untuk 

mendeteksi uji ini dilakukan dengan grafik 

scatterplot. 

Dalam grafik scatterplot yakni dengan 

melihat pola yang dibentuk oleh titik dalam 

grafik. Apabila titik-titik tersebut membentuk 
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pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat gejala heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu 

variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika variabel independen tidak 

signifikan, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. 

5) Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

1 dan 2 menggunakan Regresi Linier 

sederhana, dimana x digunakan untuk 

memprediksi (forecast) y dan menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. 

6) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 

Variabel Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 

yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

yang signifikan antara kecemasan dan 

kesiapan belajar terhadap hasil belajar. 

Dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows.
59
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Ma’arif Al-

Mukarrom 

Padamtahun 1969 berdiri sebuah Lembaga 

Pendidikan Islam yang bernama PGA atau 

Pendidikan Guru Agama atas prakarsa para tokoh 

Nahdlatul Ulama’ di MWC NU Kauman. Lembaga 

ini melakukan proses belajar mengajar di Gedung 

Madrasah Diniyah Kauman tepatnya sebelah selatan 

Masjid Jami’ Kauman.  

Kepala PGA yang pertama adalah Bapak 

Sukeni Moh Ridwan dengan masa kepemimpinan 

mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Karena 

pada tahun 1974 Bapak Sukeni Moh. Ridwan 

diangkat sebagai Pemilik PENDAIS (Pendidikan 

Agama Islam) di Kecamatan Sukorejo, sehingga 

jabatan Kepala PGA di gantikan oleh Bapak H. 

Daroini Umar, BA. Masa kepemimpinan beliau 

terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 1978. 

Pada tahun 1978 Bapak H. Daroini Umar, BA di 

mutasikan ke MTs Carangrejo. Pada masa inilah 

terjadi peralihan nama dari PGA 4 tahun menjadi 

Madrasah Tsanawiyah Al-Mukarrom. Peralihan 

nama ini disebabkan karena adanya aturan 
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pemerintah yang menghapus PGA swasta untuk di 

pusatkan di PGA Negeri Ponorogo.  

Pada tahun 1972 berdirilah Madrasah Aliyah 

Al-Mukarrom atas prakarsa Pimpinan MTs Al-

Mukarrom dengan Pengurus Madrasah Kepala 

Madrasah Aliyah Al-mukarrom di amanahkan 

kepada Bapak Wahidi, BA. Pada tahun 1988 Bapak 

Wahidi, BA di angkat sebagai Guru di SLTP Negeri 

Jenangan 1, Sehingga jabatan Kepala MA di 

gantikan oleh Bapak Syamsul Hadi, BA. Namun 

pada tahun 1992 Bapak Syamsul Hadi, BA di angkat 

sebagai guru di SLTP Negeri Kedunggalar Ngawi. 

Bersamaan dengan itu Bapak Wahidi, BA di 

mutasikan ke SLTP Ma‟arif 4 Kauman sehingga 

jabatan Kepala Ma Al-Mukarrom di amanahkan 

kembali kepada Bapak Wahidi, BA. Pada tahun 

2007 terjadi perubahan nama lembaga, yang semula 

bernama MA Al Mukarrom, berganti nama menjadi 

MA Ma’arif Al Mukarrom sesuai dengan Piagam 

dari Lembaga Pendidikan Ma’arif Nu Cabang 

Ponorogo Nomor 085/SK-4/LPM/I/2007 tertanggal 

01/01/2007.  

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala 

sekolah dan Drs. Agus Yahya mendapat kepercayaan 

untuk memimpin Madrasah. Dalam 

kepemimpinanya MA Al Mukarrom mengalami 

perubahan yang sangat besar dan berkembang lebih 

maju. Pada tahun 2009, MA Ma’arif Al Mukarrom 

mendapat kepercayaan dari pemerintah dengan 

mendapatkan bantuan Dana MEDP untuk 
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membangun Gedung IPA. Pada tahun 2009 diadakan 

lagi pemilihan kepala madrasah dan Drs. Agus 

Yahya mendapat kepercayaan lagi untuk memimpin 

Madrasah Aliyah Al Mukarrom. Pada tahun 2010 

MA Al Mukarrom mendapatkan bantuan dari 

pemerintah untuk membangun Gedung Bahasa dan 

Komputer. Pada tanggal 30 September 2013, masa 

bakti kepala madrasah Aliyah ma’arif Al-Mukarrom 

telah berakhir. Dan pada tanggal 1 Oktober 2013 

diadakan pemilihan kepala Madrasah yang diikuti 

oleh semua guru karyawan dan pengurus madrasah. 

Dalam pemilihan tersebut MA Ma’arif Al Mukarrom 

dipimpin oleh Drs. Mansur, masa bakti 2013-2017. 

Sesuai dengan Surat Keputusan LP Ma’arif NU 

Cabang Ponorogo Nomor: 103/SK-2/LPM/XI/2013 

tertanggal 28 Nopember 2013, terhitung mulai 

tanggal 01 Desember 2013, sampai dengan tanggal 

30 Nopember 2017. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Ma’arif 

Al-Mukarrom 

a. Visi  

Beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, 

berteknologi dan berakhlakul karimah. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 
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2) Menumbuhkan penghayatan terhadap 

pendidikan dan ajaran agama Islam sehingga 

menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara 

optimal kepada seluruh warga madrasah 

4) Mendorong dan membantu siswa untuk 

mengenali potensi dirinya, sehingga dapat 

dikembangkan secara optimal 

5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan 

melibatkan seluruh warga madrasah dan 

komite madrasah 

6) Mendorong dan membimbing siswa untuk 

melaksanakan ibadah secara tertib, 

berakhlakul karimah dan melaksanakan 

syariat Islam yang berhaluan Ahli Sunnah 

Waljama’ah  

c. Tujuan Madrasah Aliyah Ma’arif Al-

Mukarrom 

Berdasarkan  visi dan misi madrasah, tujuan 

yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk peserta didik memiliki imtak, 

akhlak mulia, dan budipekerti yang baik 

2) Membekali siswa dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan, tehnologi, sosial, budaya dan 

seni untuk bekal menghadapai masa depan. 

3) Mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam berfikif logis, kreatif, inovatif dan 

mandiri. 
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4) Membekali siswa memilki wawasann  

kewirausahaan dan kemauan bekerja keras 

untuk mengembangkan diri di masa depan. 

5) Memprioritaskan pelayanan pendidikan 

kepada para siswa dalam rangka 

meminimalkan angka drop out. 

d. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah 

Ma’arif Al-Mukarrom 

Struktur organisasi kesiswaan di MA 

Ma’arif Al-Mukarrom tahun pelajaran 2017-

2018 sebagai berikut: Kepala sekolah bernama 

bapak Drs. Mansur dengan dewan komite bapak 

Samsul Hadi, S.Pd dan tata usaha yaitu ibu 

Mufriani. Dilanjutkan pada wakaur kurikulum 

yaitu ibu Yayuk Suprapti, S.Pd dan wakaur 

kesiswaan bapak Aries Nurhidayanto, S.IP serta 

wakaur sarana prasarana bapak Drs. Dawam dan 

wakaur humas ibu Eny Zahroh, S. Hi. Adapun 

wali kelas X IPA yaitu ibu Atik Karomatus 

Sholihah, S. Pd,  wali kelas X IPS 1 ibu Ela 

Ayuningtyas S. Pd dan wali kelas X IPS 2 ibu 

Eny Zahroh, S. Hi, sedangkan Wali kelas XI IPA 

1 ibu Yayuk Suprapti, S.Pd, Wali kelas XI IPA 2 

ibu Elly Yuswanti, S. Pd dan wali kelas XI IPS 

bapak Drs. Dawam. Lebih lanjut wali kelas XII 

IPA ibu Dwi Koraningrum, S. Pd, wali kelas XII 

IPS 1 bapak Drs. Nahul Sugeng Buwana dan 

wali kelas XII IPS 2 ibu Ulvi Citra Febrinawati, 

S. Pd, selain itu ada guru, siswa serta 

masyarakat. 
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e. Letak Geografis Madrasah Aliyah Ma’arif Al-

Mukarrom 

Madrasah Aliyah Ma’arif Al-Mukarrom 

berada pada lokasi titik koordinat LATITUDE = 

-2.834255, LONGITUDE = 117.048066999, dan 

tepatnya di Jalan Raden Patah No II Desa/ 

Kelurahan Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis strategis, 

dekat dengan KUA Kecamatan Kauman, 

Puskesmas Kauman, Kecamatan Kauman, 

Masjid Besar Al-Mukarrom dan karena terletak 

di jalan raya yang dilalui oleh angkutan 

kota/mdesa Ponorogo-Solo, sehingga anak-anak 

yang berada di Desa Karangan, Karang Joho, 

Kapuran, Kecamatan dapat menempuh 

perjalanan ke madrasah ini dengan mudah. 

f. Keadaan Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Mukarrom 

1) Keadaan Guru 

Para pendidik di MA Ma’arif Al-

Mukarrom tahun ajaran 2017/2018 

berjumlahkan 32 orangmguru diantaranya 17 

orang guru laki-laki, dan 14 orang guru 

perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah 

laki-laki. Tingkat pendidikannya ada yang 

sudah selesai S1, ada yang D2 dan D3. 

Selainmmenjadi guru,m1 diantaranyamjuga 

menjadimkaryawan. Karyawanmyang 

dimaksud adalah membantumsebagai 
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tenagamadministrasi. Selain itu ada juga 

sebagaimtenaga layananmkhusus 

sepertimpenjagamsekolah, 

petugasmkebersihan,mpesuruh,mpengemudi. 

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

2) Keadaan Siswa 

Siswa yang masuk pada lembaga 

pendidikan Madrasah MA Ma’arif Al-

Mukarrom antara lain berasal dari desa 

Sukorejo, Karangan, Karang Joho, Kapuran, 

Kecamatan Badegan dan desa Glinggang, 

Gelang Kulon, Kunti kecamatan Sampung. 

Siswa MA Ma’arif Al-Mukarrom Tahun 

ajaran 2018/2019 dengan jumlah 302 siswa 

yang tediri dari kelas X sampai kelas XII. 

3) Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran diperlukan dukungan dari 

faktor sekolah seperti ruang kelas, ruang 

perpustakaan, ruang administrasi, ruang guru 

dan lingkungan yang bersih dan nyaman. 

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada 

lampiran 9.  

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas XII MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo yang berjumlah 

45 siswa.  Padambab inimakan dijelaskanmmasing-
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masing variabel penelitian yaitu tentang kecemasan dan 

kesiapan belajar serta hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII. 

Untukmmenjelaskan variabel tersebut diperlukan 

perhitungan sistematika. Sedangkan metode yang 

diperlukan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. 

Adapunmhasil dari perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi Data tentang Kecemasan Siswa Kelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kecemasan 

belajar siswa kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo diperoleh dari skor 

angketmyang didistribusikan kepadamresponden. 

Skor jawabanmangket berupamangka-angka 

yangmdiinterpretasikan sehingga mudahmdipahami. 

System penskoranmdalam pengambilanmdata 

angketmyaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan menggunakan ketentuan pernyataan 

positifmdan negatif.  

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah seluruh siswa kelas XII di MA Ma’arif Al 

mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. Dalam 

pengambilan sampel diambil siswa dari kelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo dengan jumlah 45 siswa. Dalam 

analisismini untukmmemperoleh jawabanmtentang 

adakah tingkat kecemasan belajarmsiswamkelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 
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Ponorogo, maka penelitimmenggunakan 

teknikmperhitungan Mean dan Standart Deviation. 

Dengan teknik ini dapat diketahui tingkat kecemasan 

belajar siswa kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo dengan kategori tinggi, 

sedang dan rendah.  

Adapun skor frekuensi angket kecemasan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Frekuensi Angket Variabel Kecemasan (X1) 

 

No Interval  Frekuensi 

1 39-41 1 

2 42-44 5 

3 45-47 13 

4 48-50 11 

5  51-53 7 

6 54-56 4 

7 57-59 2 

8 60 2 

Total 45 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai distribusi 

frekuensi data ganda dari skor frekuensi angket 

kecemasan yang paling sedikit dengan jumlah 1 

yaitu pada interval 39-41, dan nilai distribusi 

frekuensi data ganda dengan frekuensi paling banyak 

dengan jumlah 13 yaitu pada interval 45-47. 
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Setelah diketahui data hasil angketmtersebut, 

melaluimdistribusi frekuensimdata ganda kecemasan 

dapatmdibuat histogram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1  

Distribusi Frekuensi Variabel Kecemasan 

Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variabel kecemasan siswa kelas 

XII MA Ma’arif Al-Mukarrom Somoroto. 

Darimhistogram tersebutmdapat diketahuimbahwa N 

merupakan jumlahmfrekuensimtotal yaitumsebanyak 

45 siswa, nilai mean sebesar 49,04 pada 

nilaimstandart deviasimsebesar 4,781. 

Perhitungan mean dan standar deviasi dengan 

menggunakan aplikasi hitung SPSS 16.0 for 
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windows, dapat dilihat pada lampiran 10. Di bawah 

ini merupakan tabelmhasil perhitungannya: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Standart Deviasi Kecemasan 

Minimum  Maximum  Mean Std. deviasi 

39 60 49.04 4.781 

Dari tabel hasil perhitungan di atas, dapat 

diketahui bahwa jumlah mean (Mx1) adalah 49,04 

dan standartmdeviasi (SDx1) adalah 4,781, nilai yang 

paling tingginya 60 dan nilai yang paling rendahnya 

39. Untuk menentukan kategori variable kecemasan 

di kelas XII MA Al-Mukarrom itu tinggi,msedang 

danmrendah, dibuatmpengelompokan skormdengan 

menggunakanmfrekuensi danmpersentase. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

Dibawah ini merupakan hasil perhitungannya: 

a. Kategori kecemasan tinggi = X > 54 

b. Kategori kecemasan sedang = 44 ≤ X ≤ 54 

c. Kategori kecemasan rendah = X < 44 

Dengan demikian dapat diketahui  

bahwamskor yang lebihmdari 54 dikategorikan 

kecemasan tinggi,msedangkan skormantara 44-54 

dikategorikan kecemasan sedang,mdan skormyang 

kurangmdari 44 dikategorikanmkecemasan 

rendah.mUntuk mengetahuimlebih jelas tentang 

kecemasan siswa kelas XII di MA Al-Mukarrom 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Kategorisasi Kecemasan  SiswamKelas XII 

di MA Ma’arif Al-Mukarrom. 

Tabel 4.3 

Prosentase dan Kategori Kecemasan (X1) 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >54  5 11,11%  Tinggi  

2 44 - 54  38  84,44%  Sedang 

3 <44  2  4,44%  Rendah 

  Jumlah  45 

Dari tingkatanmtersebut dapatmdiketahui 

bahwa yang menyatakanmkecemasan siswamkelas 

XII di MA Ma’arif Al-Mukarrom dalam kategori 

tinggi dengan frekuensimsebanyak 5 siswa dengan 

presentase 11,11%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 38 siswa dengan presentase 

84,44%, dan dalammkategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 2 siswa dengan presentase 

4,44%. Dengan demikian secaramumum dapat 

dikatakan bahwa kecemasan siswa kelas XII di MA 

Ma’arif Al-Mukarrom dalam kategorimsedang 

dengan 45 responden. 

2. Deskripsi Data tentang Kesiapan Belajar Siswa 

Kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kesiapan belajar 

siswa kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo diperoleh dari skor 

angketmyang didistribusikan kepadamresponden. 
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Skor jawabanmangket berupa angka-angka 

yangmdiinterpretasikan sehingga mudahmdipahami. 

System penskoranmdalam pengambilanmdata angket 

yaitu dengan menggunakanmskala likertmdengan 

menggunakanmketentuan pernyataan positif dan 

negatif.  

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah seluruh siswa kelas XII di MA Ma’arif Al 

mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. Dalam 

pengambilan sampel diambil siswa dari kelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo dengan jumlah 45 siswa. Dalam 

analisismini untukmmemperoleh jawabanmtentang 

adakah tingkat kesiapan belajarmsiswa kelas XII 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo, maka penelitimmenggunakan 

teknikmperhitungan Mean dan Standart Deviation. 

Dengan teknik ini dapat diketahui tingkat kesiapan 

belajar siswa kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo dengan kategori tinggi, 

sedang dan rendah. Adapun skor frekuensi angket 

kesiapan belajar dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Skor Frekuensi Angket Variabel Kesiapan 

Belajar (X2) 

No Nilai Angket Frekuensi 

1 39-42 3 

2 43-46 11 

3 47-50 16 

4 51-54 11 

5 55-58 0 

6 59-62 2 

7 63-66 2 

Total 45 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

distribusi frekuensi data ganda dari skor frekuensi 

angket kesiapan belajar yang paling sedikit dengan 

jumlah 0 yaitu pada nilai angket 55-58, dan nilai 

distribusi frekuensi data ganda dengan frekuensi 

paling banyak dengan jumlah 16 yaitu pada nilai 

angket 47-50. 

Setelah diketahui datamhasil angket tersebut, 

melaluimdistribusi frekuensimdata ganda kesiapan 

belajar dapat dibuat gambar histogram sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.2 

Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan Belajar 

Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variabel kesiapan belajarmsiswa 

kelas XII MA Ma’arif Al-Mukarrom Somoroto. Dari 

histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlahmfrekuensi totalmyaitu sebanyak 

45 siswa,mnilai meanmsebesar 48,96 padamnilai 

standart deviasimsebesar 5,36. 

Perhitungan mean dan standar deviasi dengan 

menggunakan aplikasi hitung SPSS 16.0 for 

windows, dapat dilihat pada lampiran 12. Di bawah 

ini merupakan tabel hasil perhitungannya: 
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Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Standart Deviasi Kesiapan 

Belajar 

Minimum  Maximum  Mean Std. deviasi 

39 65 48.96 5.360 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat 

diketahui bahwa  besar mean (Mx1) adalah 48,96 dan 

besar standart deviasi (SDx1) adalah 5,360, nilai 

tertinggi 65 dan nilai terendah 39. Untuk 

menentukan kategori variable kesiapan belajar kelas 

XII di MA Ma’arif Al-Mukarrom itu tinggi, sedang 

dan rendah, dibuat pengelompokkan skor dengan 

menggunakan frekuensi dan persentase. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13. Dibawah ini 

merupakan hasil perhitungannya: 

a. Kategori kesiapan belajar tinggi = X > 54 

b. Kategori kesiapan belajar sedang = 44 ≤ X ≤ 54 

c. Kategori kesiapan belajar rendah = X < 44 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

yang lebih dari 54 dikategorikan kesiapan 

belajarmtinggi, sedangkanmskor antara 44-54 

dikategorikan kesiapan belajarmsedang, dan skor 

yang kurang dari 44 dikategorikan kesiapan 

belajarmrendah. Untuk mengetahuimlebih jelas 

tentang kesiapan belajarmkelas XII di MA Ma’arif 

Al-Mukarrom dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Prosentase dan Kategori Kesiapan Belajar (X2) 

No Nilaim Frekuensim Persentase Kategorim 

1 > 54  4  8,88%  Tinggi 

2 44-54  37  82,22%  Sedang 

3 < 44  4  8,88%  Rendah 

  Jumlah  45 

Dari hasil tingkatan data tersebut dapat 

diketahui bahwa yang menyatakan kesiapan 

belajarmsiswa kelas XII di MA Ma’arif Al-

Mukarrom dalammkategori tinggi dengan 

frekuensimsebanyak 4 siswa dengan jumlah 

presentase 8,88%, dalammkategori sedang dengan 

frekuensimsebanyak 37 siswa dengan jumlah 

presentase 82,22%, dan dalammkategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 4 siswa dengan  jumlah 

presentase 8,88%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan bahwa kesiapan belajar siswa kelas 

XII di MA Al-Mukarrom dalam 

kategorimsedangmdengan 45mresponden. 

3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Al Qur’an Hadist MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

Deskripsi data tentang hasil belajar mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif 

Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo, peneliti 

menggunakanmmetode dokumentasi yaitu dengan 

nilai ujianmakhir semester ganjil mata pelajar Al-

Qur’an Hadits. Sedangkan cara untuk mengetahui 
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tingkat hasilmbelajar mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits siswa kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo yaitu dengan 

menggunakanmteknikmperhitungan Mean dan 

Standart Deviation. Dengan teknik ini dapat 

diketahui tingkat hasil belajar mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits siswa kelas XII MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman dengan kategori tinggi, sedang 

dan rendah. 

Dibawah ini merupakan skor hasil 

belajarmmata pelajaran Al-Qur’an Hadits siswa 

kelas XII MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar 

Pelajaran Al Qur’an Hadist Kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo 

No Nilai  Frekuensi 

1 84 5 

2 85 12 

3 86 11 

4 87 7 

5 88 7 

6 89 2 

7 90 1 

Total 45  
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Dari data diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variable hasil belajar mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits tertinggi dengan nilai 90 

denganmfrekuensi 1morang danmterendah dengan 

nilai 84mfrekuensi 5 orang.  

Setelah diketahui datamhasil angket tersebut, 

melaluimdistribusi frekuensi data ganda kesiapan 

belajar dapatmdibuat histogram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar 

Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan 

distribusimfrekuensi nilaimpada variabel hasil 

belajar siswa kelas XII MA Ma’arif Al-Mukarrom 

Somoroto. Dari histogram tersebut dapatmdiketahui 
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bahwamN merupakan jumlahmfrekuensi totalmyaitu 

sebanyak 45 siswa,mnilai meanmsebesar 86,2 

padamnilai standart deviasi sebesar 1,502. 

Untuk menghitung mean dan standar deviasi 

dengan menggunakan aplikasi hitung SPSS 16.0 for 

windows, dapat dilihat pada lampiran 14. Di 

bawahmini merupakan tabelmhasil perhitungannya: 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Standart Deviasi Hasil Belajar 

Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo 

Minimum  Maximum  Mean Std. deviasi 

84 90 86.20 1.502 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat 

diketahui bahwa mean (Mx1) adalah 86,20 dan 

standart deviasi (SDx1) adalah 1,502, nilai tertinggi 

90 dan nilai terendah 84. Untuk menentukan kategori 

variable hasil belajar kelas XII di MA Ma’arif Al-

Mukarrom itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokkan skormdengan menggunakan 

frekuensi dan persentase. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 15. 

Dengan demikian dapat diketahui skormlebih 

dari 88 dikategorikan hasilmbelajar tinggi, 

sedangkan skormantara 85-88 dikategorikanmhasil 

belajarmsedang, danmskor kurangmdari 85 
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dikategorikan kesiapan belajar rendah. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar kelas XII 

di MA Ma’arif Al-Mukarrom dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Prosentase dan Kategorisasi Hasil Belajar 

Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA Al-

Mukarrom 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 88  3  6,66%  Tinggi 

2 85-88  37  82,22%  Sedang 

3 < 85  5  11,11%  Rendah 

  Jumlah  45 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan hasil belajar siswamkelas 

XII di MA Ma’arif Al-Mukarrom dalammkategori 

tinggi dengan frekuensimsebanyak 3 siswa dengan 

presentase 6,66%, dalammkategori sedang dengan 

frekuensimsebanyak 37 siswa dengan presentase 

82,22%, dan dalammkategori rendah dengan 

frekuensimsebanyak 5 siswa dengan presentase 

11,11%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas XII di MA 

Al-Mukarrom dalammkategori sedangmdengan 45 

responden. 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar 

diketahui maksud dari data tersebut. 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal 

atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas inimdilakukan 

menggunakan rumus Kolmogrof Smirnov dengan 

bantuan SPSS 16.0 for windows. Dapatmdilihat 

pada lampiran 16. Di bawahmini merupakan 

tabelmhasil perhitungannya: 

Tabel 4.10 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Kecemasan, Kesiapan Belajar dan Hasil 

Belajar One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test 

Kecemasan 
Kesiapan 

belajar  

Hasil Belajar 

0.360 
0.132 0.126 

Berdasarkan hasil hitung dari uji 

normalitas diatas dengan One-Sample 

Kolmogrov-Smirnov Test tersebut diperoleh 

jumlah Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu variable 

kecemasan (X1) 0,360, variable kesiapan belajar 

(X2) 0,132 dan variable hasilmbelajar mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits (Y) 0,126. Apabila 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >0,05, maka dapat 
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dikatakan data tersebut berdistribusimnormal. 

Namun jika Asymp. Sig. (2-tailed) <0,05 maka 

distribusi data tidakmnormal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variable kecemasan 

(X1), variable kesiapan belajar (X2), dan variable 

hasilmbelajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

berdistribusi normal.  

2) Uji Liniearitas Data 

Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model regresi dari variable independen 

X terhadap variable dependen Y. Tujuan uji 

linieritas adalah untukmmencari antaramdua 

variable mempunyai hubunganmyang 

liniermataumtidak. Kalau tidakmlinier 

makamanalisis regresimtidak dapatmdilanjutkan. 

Uji linieritas penelitianmini diuji 

denganmmenggunakan bantuan SPSS versi 16.0 

for windows, dua variable dikatakan mempunyai 

hubunganmyang liniermapabila nilai signifikansi 

pada Deviation from linierity > 0,05. Adapun 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 

dapat dilihat pada lampiran 17. Di bawah ini 

merupakan tabel hasil perhitungannya: 

Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Uji Liniearitas Kecemasan 

dan Hasil Belajar 

ANOVA Tabel 

F  Sig.   

0.788 0.673 
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Hasil analisis data di atas menunjukkan 

bahwa F sebesar 0,788 denganmsignifikansi 

0,673 dilihatmpada deviation from linearity. 

Dengan demikian, hubunganmdata skor variabel 

tersebutmdinyatakan liniermkarena tingkat 

signifikan variabel  kecemasan dan kesiapan 

belajar diatas (P) >0,05. Adapun perhitungan 

menggunakan aplikasi SPSS 16.0 dapat dilihat 

pada lampiran 18. Di bawah ini merupakan tabel 

hasil perhitungannya: 

Tabelm4.12 

Hasil Penghitungan Uji Liniearitas Kesiapan 

dan Hasil Belajar 

ANOVA Tabel 

F Sig. 

1.730 0.101 

Hasil analisis data di atas menunjukkan 

bahwa F sebesar 1,730 dengan signifikansi 0,101 

dilihat pada deviation from linearity. Dengan 

demikian, hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier karena tingkat signifikan 

variabel  kecemasan dan kesiapan belajar diatas 

(P) >0,05. 

3) Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu yang 

dilakukanmdengan uji DurbinmWatson (DW 

test). Uji DurbinmWatson hanya digunakan 
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untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intecept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas. 

Salahmsatu ukuranmdalam menentukanmada 

tidaknyammasalah autokorelasimdengan 

DurbinmWatsonm(DW) menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 19. Di bawah ini 

merupakan tabel hasil perhitungannya: 

Tabel 4.13 

HasilmPenghitunganmUji Autokorelasi 

Kecemasan, Kesiapan dan Hasil Belajar 

Model summary 

Autokorelasi  Durbin Watson 

Kecemasan, kesiapan 

belajar dan hasil belajar 

2.160 

Berdasarkan output di atas, diketahui 

nilai DW 2,160, selanjutnyamnilai inimakan 

kitambandingkan denganmnilai table signifikan 

5%, jumlah sampel N=45 dan jumlah variabel 

independen 2 (K=2)=1,6148. 

Nilai DW 2,160 lebih besar dari batas 

atas (du) yakni 1,6148 dan kurang dari (4-du) 4-

1,6148= 2.3852 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi.   
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4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi uji ini, 

yaitu variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen maka 

ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika variabel independen tidak 

signifikan, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. 

Ujimheteroskedastisitasmmenggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. Pengujian ini 

apabila terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Gambar 4.4 

HasilmUji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diatas, terjadi 

pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah 

maupun diatas titik-titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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b. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Linier Sederhana 

a) Analisis Data Tentang Pengaruh 

Kecemasan Terhadap Hasil Belajar Kelas 

XII di MA Ma’arif Al-Mukarrom  

Setelahmdata terkumpulmdan 

datamsudahmnormal, 

kemudianmditabulasikan. Adapun 

untukmmengetahui adamtidaknya 

pengaruhmantara kecemasan dan 

hasilmbelajar siswamkelas XII di MA 

Ma’arif Al-Mukarrom, peneliti 

menggunakanmrumus regresi linier 

sederhana dengan menggunakan aplikasi 

SPSS 16.0 for windows. Untukmlebih 

jelasnyamdapat dilihatmpada lampiran 20. Di 

bawah ini merupakan tabel hasil 

perhitungannya: 

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier 

Sederhana Variabel X1 Terhadap Variabel 

Y 

Model 
Summary 

Annova Koefisien 

R Square F  B  

0.218 12.010 0.147 

Berdasarkan hasilmperhitungan SPSS 

Versi 16.0 For Windows koefisienmregresi 

variabel kecemasan (X1) sebesar 0,147 
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menggambarkanmbahwa kecemasan 

berpengaruhmpositif terhadap hasil belajar. 

Uji hipotesis secara serempak 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independen secara keseluruhan  

terhadap variabel dependen. Ujimini 

dilakukanmdengan membandingkan nilaimF 

hitungmdengan Fmtabel. NilaimF 

hitungmdapatmdilihat padamtabel 4.14 

bagianmanova. 

Nilai F tabel dengan tingkat 

signifikan      dan df sebesar 1 : 43. 

Hasilmpengolahan datamdiketahui 

bahwamnilai F hitungmsebesar 12,010 dan 

nilaimF hitungmtersebut lebihmbesar 

darimpada Fmtabel, ataumnilai sig.nyamdi 

bawah 0,05 ataum5%, makamkeputusan 

yangmdapat di ambilmadalah Homditolak 

dan hipotesis  penelitian diterima, artinya 

variabel kecemasan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel hasil 

belajar.  

Nilaimkoefisien determinasimatau 

RmSquere (R2) dapat dilihat padamtabel 

4.14 bagianmmodelmSummary. Hasil 

pengolahanmdata menunjukkanmbahwa nilai 

R2 sebesar 0,218. Nilaimtersebut 

menggambarkanmbahwa variabel kecemasan 
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berpengaruhmsebesar 21,8%. Berdasarkan 

tabelmcoefficient diatas makampersamaan 

regresimdidapatkan Y= 79,004 + 0,147 X1. 

b) Analisis Data Tentang Pengaruh Kesiapan 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Kelas XII 

di MA Ma’arif Al-Mukarrom  

Setelah data terkumpul dan data 

sudah normal, kemudian ditabulasikan. 

Adapunmuntuk mengetahuimada tidaknya 

pengaruh antara kesiapan belajar danmhasil 

belajarmkelas XII di MA Ma’arif Al-

Mukarrom, penelitimmenggunakan 

rumusmregresi linier sederhanamdengan 

menggunakanmaplikasi SPSS 16.0. 

Untukmlebih jelasnyamdapat dilihatmpada 

lampiran 21. Di bawah ini merupakan tabel 

hasil perhitungannya: 

Tabel 4.15 

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier 

SederhanaVariabel X2 Terhadap Variabel 

Y 

Model 
Summary 

Annova  Koefisien  

R Square F  B  

0.190 10.095 0.122 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 

Versi 16.0 For Windows koefisienmregresi 

variabel kesiapan belajar X2 sebesar 0,122 
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menggambarkanmbahwa kesiapan belajar 

berpengaruh positifmterhadap hasil belajar. 

Uji hipotesis secara serempak 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independen secara keseluruhan  

terhadap variabel dependen. Ujimini 

dilakukanmdengan membandingkan nilaimF 

hitungmdengan Fmtabel. NilaimF 

hitungmdapat dilihat padamtabel 4.15 

bagianmanova. 

Nilai F tabel dengan tingkat 

signifikan      dan df sebesar 1 : 43. 

Hasilmpengolahan datamdiketahui 

bahwamnilai F hitungmsebesar 10,095 

danmnilai Fmhitung tersebutmlebih besar 

darimpada Fmtabel, ataumnilai sig.nyamdi 

bawah 0,05 atau 5%, makamkeputusan 

yangmdapat dimambil adalahmHo 

ditolakmdan hipotesismpenelitian 

diterima,martinya variabel kesiapan belajar 

mempunyaimpengaruh yangmsignifikan 

terhadapmvariabel hasil belajar.  

Nilai koefisien determinasi atau R 

Squere (R2) dapat dilihat pada tabel 4.15 

bagian model Summary. Hasilmpengolahan 

data menunjukkanmbahwa nilai R2 

sebesarm0,190. Nilaimtersebut 

menggambarkanmbahwa variable kesiapan 
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belajar berpengaruh sebesar 19,0%. 

Berdasarkanmtabel koefisien diatasmmaka 

persamaanmregresi didapatkanmY= 80,220+ 

0.122 X2. 

2) Uji Regresi Linier Berganda 

a) Analisis Data Tentang Pengaruh 

Kecemasan dan Kesiapan Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Kelas XII di MA 

Ma’arif Al-Mukarrom 

Untuk melakukan analisis ada 

tidaknya pengaruh pada variabel X1 dan X2 

terhadap Y maka perlu menggunakan regresi 

linier berganda, ujimini digunakanmuntuk 

mencarimada tidaknya pengaruhmantara 

variabelmindependen “kecemasan” dan 

“kesiapan belajar” terhadapmsatu 

variabelmdependen “hasil belajar”. Tabel 

berikut yang akan 

memperlihatkanminformasi 

tentangmberpengaruh tidaknyamvariabel 

independenmterhadap variabelmdependen 

secaramsimultanm(bersama-sama). Peneliti 

menggunakan rumus regresi linier berganda 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for 

windows. Untukmlebih jelasnyamdapat 

dilihatmpada lampiran 22. Di bawah ini 

merupakan tabel hasil perhitungannya: 
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Tabel 4.16 

Hasil Penghitungan Regresi Linier 

Berganda Variabel X1 dan X2 Terhadap 

Variabel Y 

Model Summary 

R  R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate  

0.476 0.266 0.190 1.352 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 

Versi 16.0 For Windows pada model 

summary dapat memperolehminformasi 

tentangmbesarnya pengaruhmdari seluruh 

variabel independen terhadapmvariabel 

dependen. Pengaruh tersebutmtertulis pada 

kolommR = 0,476, artinya pengaruh variabel 

kecemasan (X1) dan kesiapan belajar (X1) 

terhadap hasil belajar (Y) adalah 47,6% = 

48%. Namunmnilai tersebutmbelum 

sepenuhnya bisamdigunakan karenammasih 

tercampur/terkontaminasimdengan berbagai 

nilai yang dapat menyebabkan kesalahan 

pengukuran. 

Olehmkarena itu SPSS memberikan 

alternatif nilai R squaremsebagai 

perbandingan akurasi pengaruhnya.mTerlihat 

bahwamnilai Rmsquaremsebesar 0,226 = 

22,6%. Nilaimini lebih kecilmdari 
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nilaimakibat adanyampenyesuaian otomatis 

dari SPSS. Agarmlebih akuratmlagi 

kitamjuga dapatmberpatokan pada kolom 

Adjusted RmSquare, yaitumnilai Rmsquare 

yangmsudah disesuaikanmlagi sehingga lebih 

akurat,mdan padamadjusted R square 

ditemukan nilaimsebesar 0.190= 19,0%.  

Kemudian pada kolommselanjutnyamadalah 

Standard Error of the Estimate, pada kolom 

tersebut terteramangka 1,352= 135,2%, nilai 

tersebut menunjukkanmpersentase yang 

paling akuratmuntuk menentukan pengaruh 

antara variabelmbebas terhadapmvariabel 

terikat. Selanjutnyampeneliti juga 

menggunakan tabel ANOVA. Dalam tabel 

anova memperlihatkanminformasi tentang 

berpengaruh tidaknyamvariabel independen 

terhadap variabelmdependen secara simultan 

(bersama-sama). Dibawah ini merupakan 

tabel hasil perhitungannya: 

Tabel 4.17 

Hasil Perhitungan Regresi Linier 

Berganda Variabel X1 dan X2 Terhadap 

Variabel Y 

Annova 

Df  F  Sig. 

Regression  2 6.147 0.005 

Residual  42 
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Pada tabel diatas kita perlu fokus 

pada Sig. (Signifikansi). Nilai sig. pada tabel 

diatas sebesar 0,005, oleh karena itu 

kesimpulannya juga sudahmsangat jelas 

mbahwa variabel kecemasan dan kesiapan 

belajar secaram bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar. Hal tersebut dikarenakan nilai 

signifikansi 0,005 < 0,05 (cut off dari nilai 

signifikansi). Maka seluruh variabel 

independent memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan tabel ANOVA di atas 

jika dilihat dari nilai F tabel dengan tingkat 

signifikan α = 5% dan df sebesar 2 : 42 

adalah 3,22 dan nilai F hitung = 6,147. 

Jadi,mdapat disimpulkanmbahwa Fmhitung 

(6,147) > Fmtabel (3,22), makamHo ditolak 

dan Ha diterima yang artinya variabel 

kecemasan dan kesiapan belajar mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

hasil belajar. Model selanjutnya adalah 

dengan menggunakan tabel koefisien. 

Dibawah ini merupakan tabel hasil 

perhitungannya: 
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Tabel 4.18 

Hasil Perhitungan Regresi Linier 

Berganda Variabel X1 dan X2 Terhadap 

Variabel Y 

Koefisien 

B 

Constant  78.481 

Kecemasan  0.106 

Kesiapan belajar 0.045 

Pada tabel  tersebut ditemukan bahwa 

persamaan regresi Y= (78,841) + 0,106 + 

0,045. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data 

tentang kecemasan dan kesiapan belajar dengan cara 

menyebar angket yang diisi oleh siswa dan data hasil 

belajar pelajaran Al Qur’an Hadits diperoleh dari raport 

semester ganjil siswamkelas XII di MA Ma’arif Al-

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

1. Pengaruh Kecemasan Terhadap Hasil Belajar 

Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo. 

Dari perhitunganmanalisis regresimlinier 

sederhanammengenai kecemasan terhadap hasil 

belajar pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 
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diperoleh F hitung sebesar 12,010. Besar 

koefisienmdeterminasi (R
2
) 0,218 artinya kecemasan 

berpengaruh sebesar 21,8% terhadap hasil belajar 

pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA Ma’arif 

Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Sedangkan 78,2% dipengaruhimoleh faktormlain 

yang tidakmtermasuk dalammmodel. 

Menurut Kirkland bahwa tingkat kecemasan 

yang sedang maupun rendah biasanya 

dapatmmempengaruhi siswa dalammproses 

belajarnya, sehingga hasil belajarmsiswa dapat 

munurun.
60

 Secara umum rasa kecemasan itu bersifat 

personal, yang ditandaimdengan adanyamperasaan 

tegang, takut, dan berubahnya fisiologis pada diri 

seseorang.
61

 Apabila siswa merasakan tegang 

maupun takut pada suatu hal, maka ia lebih memilih 

untuk menghindarinya. Begitu juga pada studi 

pelajaran tertentu, jika siswa merasa takut pada 

proses belajar studi pelajaran tertentu, maka ia lebih 

menghindarinya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kecemasan mempunyai pengaruh 

yang signifikanmterhadap hasil belajarmpelajaran Al 

Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo.  

 

                                                           
60

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 186. 
61

 Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling ( Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 84-85.  
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2. Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di 

MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo. 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai kesiapan belajar terhadap hasil 

belajar pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo 

diperoleh F hitung sebesar 10,095. Besar 

koefisienmdeterminasi (R
2
) 0,19 artinya kesiapan 

belajar berpengaruhmsebesar 19,0% terhadap hasil 

belajar pelajaran Al Qur’an Hadits Kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Sedangkan 81,0% dipengaruhimoleh faktormlain 

yang tidak termasukmdalammmodel. 

Menurut Worrel bahwa kesiapan belajar 

merupakan sesuatu yang identik dengan kemampuan 

dasar awal (entering behavior), yaitu kemampuan-

kemampuan dasar yang harus dikuasai dengan 

prasyarat (prerquisite) untuk keberhasilan proses 

belajar yang akan dimasuki, sehingga apa yang 

diinginkan dapat tercapai dengan hasil belajar yang 

memuaskan.
62

 Sedangkan Cronbach berpendapat 

bahwa readiness merupakan manusia yang memiliki 

kemampuan untuk dapat bereaksi dengan cara 

tertentu.
63

 Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

                                                           
62

 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: PT 

Raja Grafindi Persada, 2016), 189. 
63

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), 191. 
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kesiapan belajar pada diri siswa sangat dibutuhkan 

untuk menunjang keberhasilan dan mewujudkan 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA 

Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

3. Pengaruh Kecemasan dan Kesiapan Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Pelajaran Al Qur’an 

Hadits Kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai kecemasan dan kesiapan belajar 

terhadap hasil belajar pelajaran Al Qur’an Hadits 

kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo diperoleh F hitung sebesar 

6,147. Besar koefisien determinasi (R
2
) 0,226 artinya 

kecemasan dan kesiapan belajar berpengaruh sebesar 

22,6% terhadap hasil belajar pelajaran Al Qur’an 

Hadits Kelas XII di MA Ma’arif Al Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo. Sedangkan 77,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 

dalam model. 

Menurut Dalyono terdapat beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar yakni, faktor 

internal (kesehatan, kecerdasan dan bakat, minat, 

motivasi, cara belajar) dan faktor eksternal (keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar). 

Menurut Slameto faktor internal terdiri faktor 

jasmani dan faktor psikologis. Sedangkan untuk 



 

100 

faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor 

sekolah dan lingkungan keluarga. Sedangkan 

Kirkland membuat suatu kesimpulan tentang 

hubungan kecemasan dan hasil belajar yaitu, Apabila 

siswa memiliki rasa cemas dengan tingkat yang 

sedang biasanya mampu mendorong proses 

belajarnya, sedangkan siswa yang memiliki rasa 

cemas dengan tingkat yang tinggi biasanya akan 

mengganggu belajarnya. Jika proses belajar seorang 

individu terganggu maka dapat mengakibatkan 

konsentrasinya tidak teratur, sehingga pendidikan 

yang didapat kurang maksimal dan hasil belajarnya 

menjadi kurang baik. 

Dalam menanamkan pendidikan pada diri 

seorang anak perlu dipersiapkan terlebih dahulu 

tentang kesiapan belajar anak itu sendiri. Jamies 

Drever berpendapat bahwa kesiapan belajar ialah 

bersedianya seseorang dalam merespon atau 

menjawab. Hal ini harus lebih diperhatikan lagi, 

karena jika seorang anak sudah memiliki kesiapan 

yang matang saat belajar, maka hasil belajarnya akan 

memuaskan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan dan kesiapan belajar mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

pelajaran Al Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif 

Al Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian yang telahmdipaparkan diatas peneliti 

dapat menyimpulkan dalam tigamhal yangmberkaitan 

dengan rumusan masalah: 

1. Terdapat pengaruh yangmsignifikan antara 

kecemasan terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al-

Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Besarmpengaruhnya adalah 21,8%, sedangkan 

78,2% dipengaruhimoleh faktormlain yangmtidak 

termasuk dalam model. 

2. Terdapat pengaruh yangmsignifikan antara kesiapan 

belajar terhadap hasil belajar siswa pelajaran Al-

Qur’an Hadits kelas XII di MA Ma’arif Al 

Mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Besarmpengaruhnya adalah 19,0%, sedangkan 81% 

dipengaruhimoleh faktormlain yangmtidak termasuk 

dalam model. 

3. Terdapat pengaruh yangmsignifikan antara 

kecemasan dan kesiapan belajar terhadap hasil 

belajar siswa pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII 

di MA Ma’arif Al Mukarrom Kauman Sumoroto 

Ponorogo. Besarmpengaruhnya adalah 22,6%, 

sedangkan 77,4% dipengaruhimoleh faktormlain 

yangmtidak termasuk dalammmodel. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, peneliti dapat memberikan saran yang 

mungkin bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar 

pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII. 

1. Bagi pendidik, memberikan perhatian terhadap 

kecemasan dan kesiapan belajar anak didiknya. 

Dalam proses pembelajaran diharapkan guru 

memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi 

untuk siswa dalam meningkatkan belajarnya. 

Sehingga kecemasan pada siswa dapat teratasi dan 

kesiapan belajaranya tidak diragukan lagi serta dapat 

membantu meningkatkan hasil belajar khususnya 

pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII. 

2. Bagi siswa, siswa seharusnya dapat meningkatkan 

belajarnya baik dalam ruang lingkup sekolah 

maupun di luar sekolah agar memperoleh hasil 

belajar yang memuaskan. 

3. Bagi peneliti yang berikutnya, diharapkan untuk 

memperhatikan faktor-faktor lain yang berhubungan 

dan berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai 

bahan pertimbangan melakukan penelitian 

berikutnya yang terkait dengan hasil belajar. 
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