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ABSTRAK 

 

Nurmayanti, Nabila. 2019. Pengaruh Religiusitas dan 

Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” 

Semanding Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Miftahul 

Ulum, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Religiusitas, Tingkat pendidikan, Motivasi 

belajar 

 

Motivasi belajar sangat penting peranannya sebagai 

daya penggerak dalam diri individu. Dalam proses belajar 

mengajar di MTs YPI Manbaul Ulum, motivasi orang tua 

sangat besar peranannya terhadap prestasi belajar, karena 

dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa. Motivasi belajar siswa di MTs YPI Manbaul Ulum 

didominasi oleh siswa yang orang tuanya taat beragama 

khusunya pada pelajaran PAI, sedangkan siswa yang orang 

tuanya kurang taat dalam beragama bahkan ada yang sama 

sekali tidak tahu dengan agama atau tahu tentang agama 

tetapi acuh terhadapnya beberapa siswa kurang termotivasi 

untuk mempelajari agama di madrasah dan diluar madrasah. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

pengaruh religiusitas orang tua terhadap motivasi belajar 

PAI siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum”, (2) 

mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul 

Ulum”, dan (3) mengetahui pengaruh religiusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa 
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kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ulum”. Jumlah sampel sebanyak 31 

siswa yang ada di kelas VII, maka diambil semuanya. 

Dengan model penelitian sampel sebelumnya yang disebut 

dengan sensus. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen 

pengumpulan data. Analisis data menggunakan regresi linier 

sederhana dan berganda dengan bantuan SPSS versi 23.00. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 

terdapat pengaruh religiusitas orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” 

sebesar 25,8% sedangkan sisanya 74,2% dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Dengan uji T sebesar 3,179 dan Sig. 

0,003<0,05 maka dikatakan berpengaruh. (2) terdapat 

pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” 

sebesar 37,5% sedangkan sisanya 62,5% dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Dengan uji T sebesar 4,174 dan Sig. 

0,00<0,05 maka dikatakan berpengaruh. (3) terdapat 

pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI 

“Manbaul Ulum” sebesar 38,7% sedangkan sisanya 61,3% 

dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dengan uji F sebesar 

8,829 dan Sig. 0,001<0,05 dapat dikatakan terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan.  

 

 

 

 



 

iv 
 

        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

        

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

        

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi merupakan kondisi dalam diri individu 

yang dapat mendorong atau menggerakkan individu 

untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna 

mencapai tujuannya.
1
 Dalam arti yang lebih luas, 

motivasi diartikan sebagai pengaruh dari energi dan 

arahan terhadap perilaku yang meliputi: kebutuhan, 

minat, sikap, nilai, aspirasi, dan perangsang. 

Kebutuhan dan dorongan untuk memuaskan tersebut 

merupakan sumber utama motivasi. Sebagai kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu, motivasi dianggap sebagai energi 

vital atau daya pendorong hidup yang merangsang 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Pendidikan 

(Bandung: Rosda Karya, 2005), 61. 
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seseorang melakukan suatu aktivitas. Memotivasi 

anak berarti mengatur kondisi-kondisi sehingga ia 

ingin melakukan apa yang dapat dikerjakan.
2
 

Dalam hal belajar, motivasi sangat penting 

peranannya, motivasi sangat menentukan kualitas 

perilaku seseorang. Motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri individu yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar, dan yang memberikan 

arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki akan tercapai.
3
 

Di dalam kegiatan belajar, anak memerlukan 

motivasi. Misalnya anak yang akan ikut ujian 

membutuhkan sejumlah informasi atau ilmu untuk 

mempertahankan dirinya dalam ujian, agar 

memperoleh nilai yang baik. Jika pada ujian nanti 

                                                           
2
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 151. 
3
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 156. 
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anak tidak dapat menjawab, maka akan muncul motif 

anak untuk menyontek karena ingin mempertahankan 

dirinya, agar tidak dimarahi orang tuanya karena 

memperoleh nilai yang buruk.
4
 

Realitas motivasi disini menjadi sebuah masalah 

yang layak untuk diteliti, karena pada hakikatnya 

memperlihatkan kualitas proses dan hasil belajar yang 

diperoleh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kurang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari kurangnya perhatian saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Untuk menumbuhkan motivasi di 

dalam diri siswa tersebut perlu adanya dorongan dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah agar 

hasil belajar memuaskan baik dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Untuk dapat belajar 

dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik 

                                                           
4
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis 

di Bidang Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23. 
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pula. Sehingga dalam kegiatan belajar itu apabila 

melalui proses dan motif yang baik maka akan 

mengahasilkan hasil belajar yang baik pula, apabila 

belajar dilakukan dengan rasa takut, terpaksa atau 

sekedar seremonial, jelas akan mengasilkan hasil 

belajar yang tidak otentik dan tidak tahan lama. 

Dalam motivasi belajar ini terdapat beberapa 

faktor yang melatar belakangi rendahnya tingkat 

motivasi dalam diri siswa untuk belajar. Misalnya 

faktor internal berupa hasrat dan keinginan berhasil 

dan dorongan kebutuhan belajar, serta harapan akan 

cita-cita.
5
 Fakta yang ada mayoritas siswa tidak 

memiliki tujuan belajar yang kuat dalam diri siswa, 

tidak ada cita-cita atau rencana masa depan yang jelas 

dalam diri siswa, tidak diketahuinya tujuan dari 

mempelajari suatu pelajaran, dan adanya reward dan 

kepuasan dalam mencontek. Sedangkan yang kedua 

                                                           
5
 Ibid., 23. 
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terdapat faktor ekstrinsik adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar 

yang menarik.
6
 Apabila suatu lingkungan belajar tidak 

didapati kondusif sepertihalnya lingkungan keluarga 

dan lingkungan masyarakat maka anak akan malas 

dalam belajarnya. Hal ini berpengaruh pada 

bagaimana sikap orang tua dalam memberikan 

dukungan dorongan motivasi pada anaknya untuk 

lebih giat belajar dan tidak ada pemberian reward atau 

hukuman yang tegas pada siswa yang berprestasi 

dalam belajarnya atau ketika melakukan pelanggaran 

sekolah. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis atau 

tidak mendukung siswa agar terpacu maupun 

termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Kemudian 

dengan kegiatan belajar yang menarik disekolah, guru 

dianjurkan untuk mengeksplor atau berinovasi dalam 

pembelajaran untuk di ajarakan dengan semenarik 

                                                           
6
 Ibid., 23. 



6 

 

mungkin agar siswa tidak monoton dan tidak bosan 

dengan pembelajaran itu saja. Lingkungan pertemanan 

yang tidak menghargai prestasi belajar tinggi di 

sekolah. 

Terdapat faktor lainya yang ada dalam realitas 

banyak orang seperti rendahnya tingkat pendidikan 

orang tua, sehingga anak sulit untuk muncul dorongan 

motivasi belajar karena orang tua yang kurang dalam 

pendidikannya. Rendahnya tingkat keberagamaan 

orang tua, anak akan merasa biasa saja dengan ajaran 

agama karena orang tua yang kurang begitu 

memahami tentang agama. Kemudian dari lingkungan 

rumah yang kurang mendukung adanya acara-acara 

yang berbasis keagamaan, seperti halnya pengajian, 

khataman al-Qur’an, peringatan isra’ mi’raj, dan lain 

sebagainya. Beragama bagi orang tua sudah menjadi 
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sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan.
7
 Jadi, anak 

kurang termotivasi untuk mempelajari pelajaran PAI 

di sekolahan. Sehingga ini memerlukan dorongan dari 

guru untuk dapat memunculkan minat belajar PAI 

dalam diri peserta didiknya. 

Dalam proses belajar mengajar di MTs YPI 

Manbaul Ulum Semanding Jenangan Ponorogo 

motivasi orang tua sangat besar peranannya terhadap 

prestasi belajar, karena dengan adanya motivasi dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Contohnya siswa 

kelas VII yang mendapat ranking pada semester ganjil 

tahun ini 2018/2019 berlatar belakang gigihnya orang 

tua dalam mendorong anak dengan memotivasi 

anaknya untuk belajar giat. Ada yang dengan imbalan 

akan diberkan hadiah apabila mendapat juara dan ada 

pula dengan imbalan-imbalan yang lainnya yaitu 

                                                           
7
 Endang Kartikowati dan Zubaedi, Psikologi Agama dan 

Psikologi Islam Sebuah Komparasi (Jakarta: Prenademedia Group, 

2016), 115 
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dengan mengajak anaknya rekreasi bila anaknya 

berhasil. Disisi lain sebagian besar orang tua yang 

berlatar belakang agama kuat menumbuhkan anak 

yang taat beribadah dan santun. 

Motivasi belajar siswa di MTs YPI Manbaul 

Ulum Semanding Jenangan Ponorogo didominasi oleh 

siswa yang orang tuanya taat beragama khusunya pada 

pelajaran PAI, sedangkan siswa yang orang tuanya 

kurang taat dalam beragama bahkan ada yang sama 

sekali tidak tahu dengan agama atau tahu tentang 

agama tetapi acuh terhadapnya beberapa siswa kurang 

termotivasi untuk mempelajari agama di madrasah dan 

diluar madrasah. 

Berdasarkan temuan tersebut dan teori di atas, 

peneliti tertarik untuk mengkaji da meneliti lebih 

lanjut tentang motivasi belajar PAI siswa di MTs YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo, 
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faktor apa saja yang dapat menumbuhkan minat 

belajar maupun faktor yang menyebabkan malasnya 

siswa untuk termotivasi belajar PAI dengan judul 

skripi: “Pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan 

orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo”. 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang 

cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, 

baik waktu, dana dan  tenaga maka dalam penelitian 

ini peneliti melakukan batasan masalah yaitu 

religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua serta 

motivasi belajar PAI siswa kelas VII di MTs YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding Tahun Ajaran 

2018/2019. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh religiusitas orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh religiusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” 

Semanding Jenangan Ponorogo? 

D. Tujuan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak 

penulis capai yaitu : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas orang tua 

siswa terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh religiusitas 

dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul 

Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 
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Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori tentang ada ataupun tidaknya pengaruh 

religiuistas dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI peserta didik, dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran keilmuan tentang religiuistas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

peserta didik.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh religiuistas dan tingkat pendidikan 

orang tua terhadap motivasi belajar PAI peserta 

didik. 

b. Bagi sekolah/guru 

Untuk memberikan wawasan akan 

pengaruh religiuistas dan tingkat pendidikan 
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orang tua terhadap motivasi belajar PAI peserta 

didik. 

c. Penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil 

penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. 
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Untuk memudahkan dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian nanti penulis 

kelompokkan menjadi V bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berakitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah: 

Bab I pendahuluan, merupakan gambaran 

umum untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II landasan teori, adalah menguraikan 

landasan teori dan telaah pustaka serta kerangka 

berfikir dan hipotesis penelitian. bab ini dimaksudkan 

sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian. 
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Bab III metode penelitian, berisi tentang 

metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV temuan dan hasil penelitian, 

merupakan uraian tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data atau pengujian 

hipotesis, pembahasan dan interpretasi atas angka 

statistik. 

Bab V penutup, bab ini merupakan penutup 

dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk menjaga keorisinilan penelitian ini, penulis 

mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari dan 

menemukan kesamaan-kesamaan judul maupun 

pembahasan yang penulis rangkum sebagai berikut:  

Skripsi dari Muhammad Rifa’i tahun 2014, 

dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Motivasi 

Kerja Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan BMT 

Harapan Umat Tulungagung dan BMT Istiqomah 

Tulungagung”.  Dalam judul ini terdapat pengaruh 

antara Religiusitas terhadap Loyalitas Kerja Karyawan 

dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan 
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diperoleh nilai t hitung sebesar 4,074 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hasil penelitian juga menunjukkan 

ada pengaruh anatara motivasi kerja terhdap Loyalitas 

Kerja Karyawan dengan hasil perhitunan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 5,115 

dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan 

menerima Ha. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan rumus uji hipotesis. Kesimpulan 

dari hasil perhitungan yang telah diperoleh bahwa 

motivasi kerja mempunyai pengaruh yang lebih besar 

untuk mempengaruhi loyalitas kerja dengan pengaruh 

religiusitas terhadap loyalitas kerja. Hal ini terbukti 

dari hasil uji hipotesis motivasi kerja (h2) 5.115 lebih 

besar dari uji hipotesis (h1) 4,074.
8
 

                                                           
8
 Muhammad Rifa’i, Pengaruh Religiusitas dan Motvasi Kerja 

Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan BMT Harapan Umat Tulungagung 
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Skripsi dari Mega Suryani tahun 2015, dengan 

judul “Pengaruh Interaksi Teman Sebaya dan 

Lingkungan Keluarga dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VIII pada Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo”. Dalam judul ini terdapat interaksi 

teman sebaya kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo dengan kategori cukup. Diketahui dari hasil 

penelitian menunjukkan prosentase tertinggi adalah 72 

siswa (68,57%), sedangkan 14 siswa (13,33%) dalam 

kategori baik, dan 19 siswa (18,10%) dalam kategori 

kurang. Untuk lingkungan keluarga kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo dapat dikatakan kategori 

cukup. Diketahui dari hasil penelitian menunjukkan 

prosentase tertinggi adalah 70 siswa (66,67%), 

sedangkan 19 siswa (18,09%) dalam kategori baik, 

dan 16 siswa (15,24%) dalam kategori kurang. 

                                                                                                                     
dan BMT Istiqomah Tulungagung, http;//repo.iain-

tulungagung.ac.id/id/eprint/177. (diakses pada 29 Nopember 2018). 
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Sedangkan untuk motivasi belajar siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dapat dikatakan 

kategori cukup. Diketahui dari hasil penelitian 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah 73 siswa 

(69,52%), sedangkan 15 siswa (14,29%) dalam 

kategori baik, dan 17 siswa (16,19%) dalam kategori 

kurang. Untuk metode ini menggunakan kuantitatif 

dengan rumus uji regresi linier berganda. Kesimpulan 

dari hasil perhitungan dengan menggunakan statistik 

didapatkan Fhitung dan Ftabel pada taraf signifikansi 5% 

sebasar 3,09. Karena Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara interaksi teman sebaya dan 

lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa 

kelas  VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,635.
9
 

                                                           
9
 Mega Suryani, Pengaruh Interaksi Teman Sebaya dan 

Lingkungan Keluarga dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII pada 
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Skripsi dari Nurul Solekah tahun 2016, dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Masyarakat terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMPN 1 Sambit 

Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016”. Dalam judul ini 

terdapat hasil skor kondisi lingkungan keluarga lebih 

dari 55 ada 8 responden dengan prosentase 9,52% 

yang termasuk dalam kategori baik. Hasil skor antara 

43-55 ada 57 responden dengan prosentase 67,86% 

termasuk kategori cukup. Sedangkan hasil skor kurang 

dari 44 ada 19 responden dengan prosentase 22, 86% 

termasuk kategori kurang. Sehingga variabel 

lingkungan keluarga termasuk kategori cukup dengan 

prosentase 67, 86% dan frekuensi 57. Berdasarkan 

hasil skor kondisi lingkungan masyarakat lebih dari 56 

ada 9 responden dengan prosentase 10,71% yang 

                                                                                                                     
Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo (Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2015). 
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termasuk dalam kategori baik. Hasil skor antara 42-56 

ada 65 responden dengan prosentase 77,38% termasuk 

kategori cukup. Sedangkan hasil skor kurang dari 42 

ada 10 responden dengan prosentase 11, 90% 

termasuk kategori kurang. Sehingga variabel 

lingkungan keluarga termasuk kategori cukup dengan 

prosentase 77, 38% dan frekuensi 65. Skripsi ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan rumus uji 

regresi linier berganda. Kesimpulan hasil perhitungan 

dengan menggunakan statistik didapatkan Fhitung 

31,131. Karena Fhitung > Ftabel pada taraf signifikansi 

5% (3,09) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakt terhadap motivasi 

belajar siswa kelas  VII di SMP Negeri 1 Sambit. 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebanyak 

43,16% artinya lingkungan keluarga dan lingkungan 
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masyarakat berpengaruh sebesar 43,16% terhadap 

motivasi belajar dan 56,84% sisanya dipengaruhi 

faktor lain.
10

 

B. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas 

Religiusitas dengan istilah keberagamaan 

diaplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan, baik 

menyangkut perilaku ritual atau beribadah 

maupun aktivitas lain dalam bentuk kehidupan 

yang diwarnai oleh nuansa agama, baik yang 

tampak dan dapat dilihat oleh mata atau yang 

tidak tampak yang terjadi didalam hati manusia.
11

 

                                                           
10

 Nurul Solekah, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Masyarakat terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Kelas VII SMPN 1 Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016 (Skripsi: 

IAIN Ponorogo, 2016). 
11

 Ancok Djamaludin dan  Fuad Nashori, Psikologi Islam Solusi 

antara Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 

78.  
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Religiusitas atau keberagamaan merupakan 

sebuah pengalaman keagamaan yang dilalui oleh 

seseorang melalui beberapa tahap, hal ini 

disampikan oleh Zakiyah Darajat dengan istilah 

konversi agama. “Conversion” dalam bahasa 

Inggris berarti “berlawanan arah”, yang dengan 

sendirinya konversi agama tersebut berarti 

terjadinya suatu perubahan keyakinan yang 

berlawanan arah dengan keyakinan semua.
12

 

Keberagamaan (religiusitas) tidak selalu 

identik dengan agama. Agama lebih menunjuk 

kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan, 

dalam aspek yang resmi, yuridis, peraturan-

peraturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan 

keberagamaan atau religiusitas lebih melihat 

aspek yang “di dalam lubuk hati nurani” pribadi. 

                                                           
12

Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 

1996), 162. 
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Dan karena itu, religiusitas lebih dalam dari 

agama yang tampak formal. 

Isitilah nilai keberagamaan merupakan 

istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan 

secara pasti. Ini disebabkan karena nilai 

merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara 

etimologi nilai keberagamaan berasal dari dua 

kata yakni nilai dan keberagamaan. Menurut 

Rokeach dan Bank bahwasanya nilai merupakan 

suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu 

lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang 

bertindak untuk menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak 

pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti 

terhadap suatu objek. Sedangkan keberagamaan 

merupakan suatu sikap atau kesadaran yang 
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muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
13

 

Nilai religius disini dapat dipahami sebagai 

nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan 

tumbuh-kembangnya kehidupan beragama yang 

terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah, 

dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai 

dengan aturan-aturan Illahi untuk mencapai 

kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat.
14

 

Nilai religiusitas dan kesalehan seseorang 

ialah kemampuan memilih yang baik di dalam 

situasi yang serba terbuka. Al-Qur’an menyajikan 

dua ekstrim realitas nilai baik dan buruk dengan 

memberi panduan mana yang harus dipilih. 

                                                           
13

Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi Potret 

Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), 38-39. 
14

 Ibid., 42. 
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Namun nilai-nilai religiusitas itu penting dikemas 

dalam bentuk fungsional yang memberi peluang 

bagi manusia saleh untuk bergembira dan 

menikmati keindahan dunia.
15

 

Konsep religiusitas sebagaimana pendapat 

di atas dapat dikatakan sebagai komitmen religius 

individu-individu yang melalui aktifitas atau 

peristiwa individu dalam menghayati, memahami 

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama atau 

kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan 

yang menunjukkan ketaatan orang tersebut pada 

agamanya. 

b. Faktor-faktor Religiusitas 

Robert H. Thouless mengemukakan empat 

faktor keberagamaan yang dimasukkan dalam 

kelompok utama, yaitu: 

                                                           
15

 Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan Solusi 

Problem Filosofi Pendidikan Islam ( Yogyakarta: PT Tiara Wacana 

Yogya, 2002), 54. 
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1. Pengaruh-pengaruh sosial 

2. Berbagai pengalaman 

3. Kebutuhan, dan  

4. Proses pemikiran 

Faktor sosial mencakup semua pengaruh 

sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, 

yaitu: pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial 

dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan 

sikap yang disepakati oleh lingkungan. 

Pada umumnya ada anggapan bahwa 

kehadiran, keselarasan dan kebaikan yang 

dirasakan dalam dunia nyata memainkan peranan 

dalam pembentukan sikap keberagamaan. Dan 

inilah yang dapat dikategorikan dalam faktor 

kedua.
16
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 Sururin, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), 79. 
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Pengalaman konflik moral juga memainkan 

peranan dalam sikap keberagamaan. Di samping 

itu seperangkat pengalaman batin emosional yang 

tampaknya terikat secara langsung dengan Tuhan 

atau dengan sejumlah wujud lain pada sikap 

keberagamaan juga dapat membantu dalam 

perkembangan sikap keagamaan. 

Faktor lain yang dianggap sebagai sumber 

keyakinan agama adalah kebutuhan-kebutuhan 

yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, 

sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan 

akan kepuasan agama. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dapat dikelompokkan dalam empat 

bagian: kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan 

akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga 

diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya 

kematian. 
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Sebagai faktor terakhir yang ditawarkan 

oleh Thouless adalah peranan yang dimainkan 

oleh penalaran verbal dalam perkembangan sikap 

keberagamaan. Manusia adalah makhluk berpikir. 

Salah satu akibat dari pemikirannya adalah bahwa 

ia membantu dirinya untuk menentukan 

keyakinan-keyakinan mana yang harus 

diterimanya dan mana yang harus ditolaknya.
17

 

c. Dimensi-Dimensi Religiusitas 

1) Dimensi Keyakinan 

Dimensi keyakinan berisi tentang 

keyakinan-keyakinan dan pengaharapan-

pengaharapan di mana orang religius 

berpegang teguh pada pandangan teologis 

tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-

doktrin tersebut. Dimensi menjadi dasar dari 

aspek-aspek lain dalam agama.  
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 Ibid., 81. 



30 

 

Dalam islam aspek ini dikenal dengan 

istilah iman yaitu keyakinan yang tercantum 

dalam rukun iman atau percaya kepada Allah, 

percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi 

atau Rosul, kitab-kitab Allah, percaya kepada 

hari akhir dan percaya kepada qodo’ dan 

qodar.
18

 

2) Dimensi Peribadatan (Praktik Agama) 

Dimensi ritual yaitu aspek yang mengukur 

sejauh mana seseorang melakukan kewajiban 

ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya: 

pergi ketempat ibadah, berdoa pribadi, 

berpuasa, dan lain-lain. Dimensi ritual ini 

merupakan perilaku keberagaman yang berupa 

peribadatan yang berbentuk upacara 

keagamaan. Pengertian lain mengemukakan 

                                                           
18

 Ancok Djamaludin dan Fuad Nasution, Psikologi Islam Solusi 

antara Problem-Problem Psikologi, 78. 
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bahwa ritual merupakan sentimen secara tetap 

dan merupakan pengulangan sikap yang benar 

dan pasti. Perilaku seperti ini dalam islam 

dikenal dengan istilah mahdhah yaitu meliputi 

shalat, puasa, haji dan kegiatan lain yang 

bersifat ritual, merendahkan diri kepada Allah 

dan mengagungkan-Nya.
19

 

3) Dimensi Pengalaman 

Dimensi pengalaman berkaitan dengan 

sejauh mana orang tersebut pernah mengalami 

pengalaman yang merupakan keajaiban dari 

Tuhannya. Misalnya: merasa doanya 

dikabulkan, merasa diselamatkan. Dalam 

konteks berdoa sebagi makhluk manusia pun 

tidak lepas dari segala bentuk permasalahan 

dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh 

diri individu yang satu dengan yang lain tidak 
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sama, yaitu sesuai dengan tingkat keimanan 

masing-masing.
20

 

Dalam islam aspek ini dikenal dengan 

bahasa Ihsan. Ihsan didefinisikan sebagai 

kondisi dimana seseorang selalu merasa 

diawasi oleh Allah dan ia merasa selalu dekat 

dengan-Nya. Kondisi ini berdampak pada 

munculnya gejala-gejala efektif semisal merasa 

doanya dikabulkan, merasa tenang, merasa 

senang mendengar ayat-ayat al-Qura’an, 

merasa mendapat peringatan atau pertolongan 

dari Allah dan sebagainya.
21

 

4) Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi intelektual yaitu tentang seberapa 

jauh seseorang mengetahui, mengerti, dan 

paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh 
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 Ibid., 78. 
21

 Ibid., 79. 
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mana seseorang itu mau melakukan aktivitas 

untuk semakin menambah pemahamannya 

dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan 

agamanya. Misalanya: mengikuti seminar 

keagamaan, membaca buku agama, dan lain-

lain.
22

 

5) Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi 

Dimensi ini mengacu kepada indikasi 

akibat-akibat keagamaan, praktik pengalaman, 

dan pengetahuan seseoarang dari hari ke hari. 

Walaupun agama banyak menggariskan 

bagaimana pemeluknya seharusnya berfikir 

dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, 

tidak sepenuhnya jelas sebatas mana 

konsekuensi-konsekuensi agama merupakan 
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bagian dari komitmen keagamaan atau semata-

mata berasal dari agama.
23

 

d. Sikap Keberagamaan pada Orang Dewasa 

Sikap keberagamaan orang dewasa 

memiliki perspektif yang luas. Selain itu, 

umumnya juga dilandasi oleh pendalaman 

pengertian dan perluasan pemahaman tentang 

ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi 

orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan 

bukan sekedar ikut-ikutan. 

Sejalan dengan tingkat perkembangan 

usianya, maka sikap keberagamaan pada orang 

dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Menerima kebenaran agama berdasarkan 

pertimbangan pemikiran yang matang, bukan 

sekedar ikut-ikutan. 
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2. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-

norma agama lebih banyak diaplikasikan 

dalam sikap dan tingkah laku. 

3. Bersifat positif terhadap ajaran dan norma-

norma agama, dan berusaha untuk mempelajari 

dan memperdalam pemahaman keagamaan. 

4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas 

pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga 

sikap keberagamaan merupakan realisasi dari 

sikap hidup. 

5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang 

lebih luas. 

6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran 

agama sehingga kemantapan beragama selain 

didasarkan atas pertimbangan pikiran juga 

didasarkan atas pertimbangan hati nurani. 
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7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah 

kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, 

sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian 

dalam menerima, memahami, serta 

melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. 

8. Terlihat adanya hubungan antara sikap 

keberagamaan dengan kehidupan sosial, 

sehingga perhatian terhadap kepentingan 

organisasi sosial keagamaan sudah 

berkembang.
24

 

2. Tingkat Pendidikan 

a. Pengertian Tingkat Pendidikan 

Tingkat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki beberapa pengertian. 

Beberapa pengertian tersebut adalah susunan yang 

berlapis-lapis, tumpuan pada tangga (jenjang). 

Juga tinggi rendah martabat(kedudukan, jabatan, 
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Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 108. 
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kemajuan, peradaban, dan sebagainya), pangkat, 

derajat, taraf, kelas. Selain itu, tingkat juga 

diartikan sebagai batas waktu (masa), sepadan 

suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya, 

babak, ataupun tahap).
25

 

Sedangkan pengertian dari pendidikan 

merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, 

yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 

Pendidikan berfungsi membantu peserta didik 

dalam pengembangkan dirinya, yaitu 

pengembangan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik 

bagi dirinya maupun lingkungannya.
26
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Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3., Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 895. 
26

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 
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b. Klasifikasi Tingkat Pendidikan 

1) Pendidikan Informal 

Pendidikan informal merupakan proses 

pendidikan yang tidak sadar, pada umumnya 

tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seorang 

lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, 

tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di 

dalam pergaulan sehari-hari.
27

 

Pondok pesantren juga merupakan 

pendidikan informal karena merupakan 

pendidikan tradisional yang menekankan pada 

pengajaran agama. Pondok pesantren adalah 

asrama pendidikan Islam tradisional dimana 

para siswanya tinggal bersama dan belajar 

dibawah bimbingan seorang kyai. Lembaga 

pendidikan dan pengajaran islam yang pada 
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Kartini Kartono, PengantarIlmu Mendidik Teoritis (Apakah 

Pendidikan Masih Diperlukan?) (Bandung: Mandar Maju, 1992), 30. 
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umumnya diberikan dengan cara non klasikal 

(sistemnya sorogan atau bandongan) dimana 

seorang kyai mengajar santrinya berdasarkan 

kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab 

oleh para ulama’ besar sejak abad pertengahan. 

Sedangkan para santri tersebut tinggal dalam 

lingkungan komplek pondok pesantren dimana 

para Kyai juga bertempat tinggal disitu.
28

 

2) Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan di 

sekolah, yang teratur, sistematis, mempunyai 

jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu 

tertentu yang berlangsung dari taman kanak-

kanak sampai pada perguruan tinggi.
29
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 Marwan Saridjo, dkk. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia 

(Jakarta: Dharma Bakti, 1980), 9.  
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Sekolah merupakan lembaga sosial yang 

yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk 

masyarakat. Lembaga sosial formal tersebut, 

bisa disebut sebagai satu organisasi, yaitu 

terikat kepada tata aturan formal, berprogram, 

dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta 

memiliki struktur kepemimpinan 

penyelenggaraan atau pengelolaan yang 

resmi.
30

 

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang 

tak terpisahkan dari sistem pendidikan 

bertujuan sesuai dengan masing-masing tujuan 

satuan pendidikan. Misalnya: 

a) Pendidikan Dasar, yang meliputi 

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB. 

Disini sekolah bertujuan untuk meletakkan 
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Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu 

Mendidik) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 134. 
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dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhal mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

b) Pendidikan Menengah, yang terdiri atas 

SMA/MA/SMALB. Sekolah bertujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhal mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan Kejuruan yang terdiri atas 

SMK/MAK bertujuan untuk meningkatan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhal mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejuruannya.
31
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3) Pendidikan Non-Formal 

Pendidikan non-formal ialah semua 

bentuk pendidikan yang diselenggarakan 

dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana 

di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini, 

tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, 

dan waktu yang dipakai, serta komponen-

komponen lainnya disesuaikan dengan 

keadaan peserta atau anak didik supaya 

mendapatkan hasil yang memuaskan.
32

 

c. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat pendidikan orang tua merupakan 

tingkat pendidikan formal yang telah dicapai 

orang tua. Hal ini mampu memberikan pengaruh 

perubahan pada kehidupan seseorang yaitu 
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pengaruh pada jenjang pekerjaan dan status sosial 

dalam masyarakat. 

Pada setiap jenjang pendidikan formal 

memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat terendah sampai dengan 

tingkat tertinggi. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan formal 

orang tua, maka orang tua semakin memiliki 

pengalaman dan bekal pengetahuan yang sangat 

baik daripada orang tua yang tidak memiliki 

jenjang pendidikan yang tinggi. 

d. Fungsi Pemberian Pendidikan 

Fungsi pemberian pendidikan tidak 

mungkin disertakan sepenunya kepada lembaga 

persekolahan. Sebab pengalaman belajar, pada 

dasarnya bisa diperoleh di sepanjang hidup 

manusia. Kapan pun dan dimana pun, termasuk 
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juga di lingkungan keluarga dan masyarakat itu 

sendiri. 

Fungsi sekolah terikat kepada target atau 

sasaran-sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Istilah masyarakat di sini, di dalamnya termasuk 

orang tua, pemerintah, lembaga-lembaga pemberi 

kerja dalam masyarakat, serta lembaga-lembaga 

sosial lainnya yang berkepentingan dengan hasil 

pendidikan. Itulah gambaran umum tentang 

pendidikan yang menjadi fungsi sekolah untuk 

mencapai sasaran-sasaran pendidikan bagi warga 

negara sebagaimana yang dibutuhkan oleh 

masyarkat.
33
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 Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu 
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45 

 

e. Manusia Perlu di Didik (Memperoleh 

Pendidikan) 

Ada beberapa asumsi yang memungkinkan 

manusia itu perlu mendapatkan pendidikan: 

1) Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak 

berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu 

mendapatkan uluran orang lain untuk dapat 

melangsungkan kehidupannya. 

2) Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk 

sampai pada dewasa yang menjadi tujuan 

pendidikan dalam arti khusus memerlukan 

waktu yang relatif panjang. Pada manusia 

primitif mungkin proses pencapaian 

kedewasaan tersebut akan lebih pendek 

dibandingkan dengan manusia modern dewasa 

ini. Pada manusia primitif cukup dengan 

mencapai kedewasaan secara konvensional, di 
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mana apabila seseorang sudah memiliki 

keterampilan untuk hidup, khususnya untuk 

hidup berkeluarga seperti  misalnya bisa 

berburu, bisa bercocok tanam, mengenal nilai-

nilai atau norma-norma hidup berasyarakat, 

sudah bisa dikatakan dewasa. Ditinjau dari segi 

usia misalnya, usia 12-15 tahun pada 

masyarakat primitif sudah bisa melangsungkan 

hidup berkeluarga. Pada masyarakat modern 

tuntutan kedewasaan lebih kompleks lagi, 

sesuai dengan makin kompleksnya ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan juga makin 

kompleksnya sistem nilai. 

Untuk menuju kehidupan yang dewasa, 

bagi manusia perlu dipersiapkan, lebih-lebih 

pada masyarakat modern. Untuk memperoleh 

bekal itulah diperoleh dengan pendidikan, di 
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mana orang tua atau generasi tua akan 

mewariskan pengetahuan, nilai-nilai, serta 

keterampilan kepada anak-anaknya atau 

generasi penerusnya. 

3) Manusia pada hakikatnya adalah makhluk 

sosial. Ia tidak akan menjadi manusia, 

seandainya tidak hidup bersama dengan 

manusia lain.
34

 

3. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia yang erat kaitanya 

dengan perilaku manusia, oleh karea itu dalam 

melaksanakan aktivitas perlu disertai dengan 

motivasi. 

a. Pengertian Motivasi 

Kata motivasi berasal dari bahasa Inggris 

“motivation” dan merupakan bentuk dari kata 
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“motiv” yang berarti “alasan atau yang 

menggerakkan.” Adapun secara terminologis, 

motivasi merupakan suatu tenaga, dorongan, 

alasan, kemauan dari dalam yang menyebabkan 

kita bertindak, dimana tindakan itu diarahkan 

kepada tujuan tertentu yang hendak dicapai.
35

 

Konsep motivasi terinspirasi dari kesadaran 

para pakar ilmu, terutama pakar filsafat, bahwa 

tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan 

oleh akal, akan tetapi tidak banyak perbuatan 

manusia yang dilakukan di luar kontrol manusia. 

Sehingga lahirlah sebuah pendapat, bahwa 

manusia di samping sebagai makluk rasionalistik, 

juga sebagai makhluk yang mekanistik, yaitu 

                                                           
35

 Sumadi Suryobroto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 70. 
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makhluk yang digerakkan oleh sesuatu di luar 

nalar yang biasanya disebut naluri atau insting.
36

 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen 

dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-

cita. Sedangkan fakor ekstrinsiknya adalah 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.  

                                                           
36

 Abdul Rahaman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi 

Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2004), 128. 
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Hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa-siswi yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung.  Hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. 

Indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 
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6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, 

sehingga memungkinkan seorang siswa dapat 

belajar dengan baik.
37

 

c. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi 

motivasi adalah mendorong, menggerakkan/ 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu 

yang dicapai.
38

 Disamping itu, terdapat beberapa 

fungsi dari motivasi belajar: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi 

sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 

                                                           
37

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya: Analisis 

di Bidang Pendidikan, 23. 
38

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidika (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), 73. 
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merupakan motor penggerak dari setiap 

kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat membeikan arah dan kegiatan 

yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan 

dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan 

belajar dan tidak akan mengahbiskan waktunya 

untuk bermain kartu dan membaca komik, 

sebab tidak serasi dengan tujuan. 
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Disamping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Seorang 

melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, 

dengan adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 

baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajar.
39

 

d. Peranan Motivasi dalam Belajar dan 

Pembelajaran 

1) Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan 

Belajar  

                                                           
39

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: 
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Motivasi dapat berperan dalam 

penguatan belajar apabila seorang anak yang 

belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 

memerlukan pemecahan, dan hanya dapat 

dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah 

di laluinya. 

2) Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan 

Belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas 

tujuan belajar erat kaitanya dengan pemaknaan 

belajar. Anak akan tertarik untuk belajar 

sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya 

sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaatnya bagi anak. 

3) Motivasi Menentukan Ketekunan Belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi 

untuk belajar sesuatu, akan berusaha 
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mempelajarinya dengan baik dan tekun, 

dengan harapan memperoleh hasil yang baik. 

Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk 

belajar menyebabkan seorang tekun belajar. 

Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau 

tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka 

dia tidak tahan lama untuk belajar.
40

 

e. Macam-macam Motivasi Belajar 

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi 

intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Maka 

yang dimaksud dengan motivasi intrinsik 

adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung 

                                                           
40

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya: Analisis 

di Bidang Pendidikan, 27-29. 
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di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah 

sebabnya motivasi intrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya terdapat aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari 

dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan 

aktivitas belajarnya. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang 

memiliki motivasi intrinsik akan memiliki 

tujuan menjadi orang yang terdidik, yang 

berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi 

tertentu. Satu-satunya jalan yang menuju ke 

tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa 

belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, 

tidak mungkin menjadi ahli. Dorongan yang 

menggerakan itu bersumber dari suatu 

kebutuhan, kebutuhan yang berisikan 
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keharusan untuk menjadi orang yang terdidik 

dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu 

muncul dari kesadaran diri sendiri dengan 

tujuan secara esensial. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat 

juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar 

yang tidak secara mutlak berkaitan dengan 

aktivitas belajar. 

Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa 

motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan tidak 

penting. Dalam kegiatan belajar-mengajar 

tetap penting. Sebab kemungkinan besar 
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keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan 

juga mungkin komponen-komponen lain dalam 

proses belajar-mengajar ada yang kurang 

menarik bagi siswa, sehingga diperlukan 

motivasi ekstrinsik.
41

 

f. Prinsip-prinsip Motivasi dalam Aktivitas 

Belajar 

1) Motivasi sebagai penggerak yang mendorong 

aktivitas belajar. 

2) Motivasi intrinsik lebih utama dari pada 

motivasi ekstrinsik. 

3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada 

hukuman. 

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan 

belajar. 

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam 

belajar. 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 89-91. 
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6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.
42

 

g. Pengukuran Motivasi 

Pengukuran motivasi disini maksudnya 

adalah yang berhubungan dengan efektivitas 

motivasi dalam memengaruhi sikap dan tingkah 

laku manusia. Motivasi menjadi efektif dan tepat 

sasaran ketika dilakukan sesuai dengan teori dan 

ditarafkan pada objek yang tepat. Dalam kasus 

anak didik misalnya, ketika seorang anak didik 

menjadi tekun dalam belajar, hampir dapat 

dipastikan dia termotivasi dengan sesuatu, seperti 

ingin mendapat hadiah. Anak didik yang memiliki 

motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan 

berhasil dalam belajarnya. Kepastian itu 

dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi 

motivasi sebagai berikut: 
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1) Penolong untuk berbuat dalam mencapai 

tujuan. 

2) Penentu arah perbuatan yakni ke arah yang 

akan di capai. 

3) Penyeleksi perbuatan sehingga perbuatan 

manusia senantiasa selektif dan tetap terarah 

kepada tujuan yang ingin dicapai. 

Dengan demikian, jika didapati manusia 

yang dalam sikap dan tingkah lakunya tidak 

terarah dan tanpa tujuan, dapat dipastikan orang 

tersebut tidak memiliki motivasi.
43

 

4. Hubungan antara Religiusitas dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa 

Manusia tidak bisa dilepaskan dengan dimensi 

keagamaan. Bahkan dikatakan, bahwa manusia 
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 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi: Suatu Pengantar dalam 
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memiliki kebutuhan beragama. Kebutuhan beragama 

ini muncul dikarenakan manusia sebagai makhluk 

Tuhan telah dibekali dengan berbagai potensi yang 

di bawa sejak lahir.
44

 

Sikap keberagamaan orang tua cenderung 

memiliki perspektif yang luas berdasarkan nilai-nilai 

yang dimilikinya. Sikap keberagamaannya secara 

umum berlandaskan pendalaman pengertian dan 

perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang 

dianutnya. Beragama bagi orang tua  sudah menjadi 

sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan.
45

 

Si anak mulai mengenal Tuhan melalui orang 

tua dan lingkungan keluarganya. Kata-kata, sikap, 

tindakan dan perbuatan orang tua, sangat 

mempengaruhi perkembangan agama pada anak. 

Hubungan anak dengan orang tuanya, mempunyai 
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  Endang Kartikowati dan Zubaedi, Psikologi Agama dan 

Psikologi Islam Sebuah Komparasi, 86. 
45

 Ibid., 115. 



62 

 

pengaruh dalam perkembangan agama si anak. Si 

anak yang merasakan adanya hubungan yang hangat 

dengan orang tuanya, merasa bahwa ia disayangi dan 

dilindungi serta mendapat perlakuan yang baik, 

biasanya akan mudah menerima dan mengikuti 

kebiasaan orang tuanya dan selanjutnya akan 

cenderung kepada agama. Akan tetapi, hubungan 

yang kurang serasi, penuh ketakutan dan kecemasan, 

akan menyebabkan sukarnya perkembangan agama 

pada anak.
46

 Dari penjelasan di atas, sudah jelas 

bahwa religiusitas orang tua berpengaruh dalam 

pertumbuhan agama anak dan keinginan untuk 

mendalami agama tersebut. 

Tingkatan kecerdasan orang tua, dalam 

kenyataannya sangat menentukan ketepatan dan 

kecepatan penyelesaian aneka ragam masalah dan 
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 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 
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tantangan kehidupan. Tanpa kecerdasan yang 

memadai, suatu masalah atau tantangan kehidupan 

yang sesungguhnya sangat sederhana, akan dihadapi 

sebagai sesuatu yang rumit dan sulit.
47

 Maka di sini 

tingkat pendidikan orang tua juga di pertimbangkan 

dengan timbulnya kecerdasan pada diri orang tua 

tersebut untuk mencerminkan anak-anak yang cerdas 

juga. 

Motivasi dan tujuan beragama secara hakiki 

adalah sebagai aktualisasi kepatuhan kepada Allah 

dan membenci segala sikap yang melawan-Nya, 

menyerahkan seluruh jiwa kepada-Nya dan 

mengosongkan hati dari kegiatan duniawi semata-

mata demi mengabdi kepada-Nya. 

Motivasi beragama yang tinggi ini sepatutunya 

menjadi orientasi bagi manusia dalam beragama, 

                                                           
47

 Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu 
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sebaiknya perlu menghindari motivasi beragama 

yang rendah dan negatif.
48

 Motivasi beragama yang 

rendah dalam diri seseorang secara psikologis dapat 

berdampak buruk dikarenakan dapat menimbulkan 

sikap dan tingkah laku keagamaan yang rendah pula 

serta menjauhkan orang dari hakikat dan tujuan 

agama yang tinggi.
49

 Apabila orang tua memiliki 

motivasi beragama yang tinggi, maka seorang anak 

harus juga memiliki motivasi belajar agama yang 

tinggi juga. Orang tua harus mampu menanamkan 

agama pada anaknya agar di dalam sekolah si anak 

mampu memiliki dorongan atau motivasi belajar 

agama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Yang dimaksud dengan motivasi belajar 

Pendidikan agama Islam ialah gejala psikologis dari 

dalam jiwa dalam bentuk dorongan pertumbuhan dan 
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perubahan diri seseorang dalam tingkah laku baru 

berkat pengalaman dan latihan ntuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki serta mendapat kepuasan pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Belajar itu suatu proses yang timbul dari 

dalam, maka motivasi memegang peranan penting. 

Jika guru atau orang tua dapat memberikan motivasi 

yang baik pada anak-anak, maka timbulah dorongan 

dan hasrat untuk belajar lebih baik.
50

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasaran teori yang dikemukakan 

diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir, sebagai 

berikut: 

1. Jika religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

baik maka motivasi belajar PAI siswa akan baik. 
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2. Jika religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

tidak baik maka motivasi belajar  PAI siswa kurang 

baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 Ho : Tidak ada pengaruh religusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI 

“Manbaul Ulum” tahun 2018/2019. 

 Ha : Ada pengaruh religusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas VII MTs YPI 

“Manbaul Ulum” tahun 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang menekankan analisisnya pada data-

data numerikal (angka) untuk menjelaskan satu 

fenomena tertentu. Data numerik yang akan dianalisis 

dikumpulkan melalui kuesioner. Dan menganalisis 

datanya menggunakan statistik.
51

 Untuk menganalisis 

data yang sudah terkumpul menggunakan analisis 

regresi, yaitu suatu model statistik yang mempelajari 

pola hubungan yang logis antara dua atau lebih 

variabel dimana salah satunya ada yang berlaku 

sebagai variabel dependen (variabel terikat) dan yang 
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 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung, 
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lainnya sebagai variabel independen (variabel 

bebas).
52

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis 

menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel 

dependen (variabel terikat) dengan dua variabel 

independen (variabel bebas). Variabel pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
53

 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

                                                           
52

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) (Bandung; Alfabeta, 2006), 2. 
53
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x1 

dependen (variabel terikat).
54

 Dalam penelitian ini, 

variabel independen ada dua yaitu religiusitas 

orang tua (x1) dan tingkat pendidikan orang tua 

(x2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
55

 Dalam penelitian 

ini, variabel dependennya adalah motivasi belajar 

PAI ( y ). 

 

 

Keterangan: 

x1 = religiusitas orang tua 

x2 = tingkat pendidikan orang tua 

y = motivasi belajar PAI 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
56

  

Dalam penelitian ini populasi yang di ambil 

adalah seluruh siswa/siswi kelas VII di MTs YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo 

yang berjumlah 31 siswa, yang terdiri dari  11 

perempuan dan 20 laki-laki.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
57

 

Sedangkan menurut Arikunto penentuan 

pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.  

Mengingat jumlah populasi siswa kelas VII 

di MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo berjumlah 31 orang, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sempel 

semuanya. Dengan model penelitian sampel 

sebelumnya yang disebut dengan sensus. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data adalah keterangan mengenai variabel pada 

sejumlah objek. Maksud dari keterangan pada 
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penelitian adalah fakta. Adapun data yang diperlukan 

peneliti antara lain: 

1. Data tentang religiusitas orang tua siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo. 

2. Data tentang tingkat pendidikan orang tua siswa 

kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo. 

3. Data tentang motivasi belajar PAI siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pegumpulan Data 

Variabel  

Penelitian 

Indikator Subjek Teknik 

No. 

Item 

(VARIABEL 

X-1) 

Religiusitas 

Orang Tua 

a. Dimensi 

keyakinan. 

Siswa Angket 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

b. Dimensi 

praktek agama  

Siswa Angket  8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16 

c. Dimensi 

pengalaman. 

Siswa Angket 17, 18, 

19, 20, 

21,  

 

d. Dimensi 

konsekuensi. 

Siswa Angket 22, 23, 

24, 25, 

26, 27 
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e. Dimensi 

pengetahuan 

agama. 

Siswa Angket 28, 29, 

30. 

(VARIABEL  

X-2) 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

a. Orang tua yang 

sekolah dan 

tidak sekolah 

Siswa Angket  1, 3 

b. Tingkat 

pendidikan 

terakhir orang 

tua dari: 

- SD/MI 

- SLTP/SMP/MTs  

- SLTA/SMA/MA 

- Sarjana 

 

Siswa Angket 2,4 

 

 

 

 

a. Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

dalam belajar 

Siswa Angket  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 
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(VARIABEL 

Y) 

Motivasi 

Balajar 

b. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

Siswa Angket  8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14 

c. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

Siswa Angket  15, 16, 

17, 18, 

19  

d. Adanya 

pemberian 

penghargaan 

dalam proses 

belajar 

Siswa Angket  20, 21, 

22, 23, 

24 

e. Adanya 

kegiatan yang 

menarik 

dalam belajar 

Siswa Angket  25, 26, 

27, 28, 

29, 30. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai upaya untuk mengetahui korelasi antara 

pengaruh religiusitas orang tua dan tingkat pendidikan 

orang tua dengan motivasi belajar PAI siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo, peneliti harus mengumpulkan data yang 

mendukung penelitian itu. Untuk mengumpulkan data 

tersebut digunakan dua teknik, yaitu: 

1. Angket  

Angket merupakan alat penelitian berupa 

daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan 

dari sejumlah responden. Keterangan yang 

diinginkan terkandung dalam pikiran, perasaan, 

sikap, atau perbuatan manusia yang dapat 

dipancing melalui angket. Angket yang 

dipergunakan dalam penelitian ini merupakan 

angket tertutup, karena jawaban pertanyaan telah 
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disertakan/disediakan oleh peneliti dalam angket 

tersebut.
58

 

Untuk daftar pertanyaannya di distribusikan 

melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau 

dapat juga dijawab di bawah pengawasan 

penelitian. Responden ditentukan berdasarkan 

teknik sampling.
59

 

Teknik ini ditunjukan kepada siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo secara langsung untuk mengetahui data 

mengenai karakter religiusitas orang tua siswa 

kelas VII. Angket yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket tertutup yang sudah disediakan 

alternatif jawaban sehingga responden tinggal 

                                                           
58

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif: Sebuah Pengantar (Bandung: Alfabeta, 2006), 44. 
59

 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), 128. 
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memilih dan memberi tanda pada jawaban yang 

diinginkan. 

Daftar pertanyaan yang diajukan berjumlah 

30 butir soal pada angket religiusitas orang tua 

dengan menggunakan 4 alternatif jawaban, yakni: 

Tabel 3.2 

Skor Religiusitas Orang Tua  

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

No. Kategori Skor No. Kategori Skor 

1. Selalu 4 1. Selalu 1 

2. Sering 3 2. Sering 2 

3. Kadang-kadang 2 3. Kadang-kadang 3 

4. Tidak pernah 1 4. Tidak pernah 4 

Sedangkan untuk pertanyaan yang diajukan 

pada variabel tingkat pendidikan orang tua yakni 

berjumlah 2 butir soal dengan menggunakan 7 

alternatif jawaban, yakni: 
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Tabel 3.3 

Skor Pilihan Ganda Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No. Jawaban Skor 

1. Ya 4 

2. Tidak 2 

 

Tabel 3.4 

Skor Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No. Tingkat Pendidikan Orang Tua Skor 

1. Tidak Sekolah 1 

2. SD/MI 2 

3. SLTP/SMP/MTS 3 

4. SLTA/SMA/MA 4 

5. Sarjana 5 

Jumlah skor tingkat pendidikan ayah dan 

tingkat pendidikan ibu dirata-rata. Jadi, tingkat 

pendidikan orang tua disini adalah rata-rata 

pendidikan antara ayah dan ibu. Asumsinya bahwa 
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antara ayah dan ibu sudah menyamakan pandangan 

dan persepsi untuk mengarahkan dan membimbing 

anaknya dalam semua hal, khusunya pendidikan 

anak. 

Sedangan daftar pertanyaan yang diajukan 

pada angket motivasi belajar PAI siswa dengan 

menggunakan 4 alternatif jawaban, yakni: 

Tabel 3.5 

Skor Motivasi Belajar PAI Siswa 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

No. Kategori Skor No. Kategori Skor 

1. Selalu 4 1. Selalu 1 

2. Sering 3 2. Sering 2 

3. Kadang-kadang 2 3. Kadang-kadang 3 

4. Tidak pernah 1 4. Tidak pernah 4 
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2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi 

Arikunto diartikan suatu kegiatan mencari data 

mengenai hal-hal atau  variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prestasi, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.
60

 

Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari semua data atau informasi tentang MTs 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo. Pengadaan dokumen ini untuk 

mengecek atau melihat data tentang letak geografis 

madrasah, sejarah, visi,  misi, dan tujuan madrasah, 

                                                           
60

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, 274. 
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struktur organisasi madrasah, keadaan tenaga 

pendidik serta peserta didik, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan sarana prasarana. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari-Mei tahun 2019. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan.
61

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik 

analisa data menggunakan statistik. Adapun analisis 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis Data Pra Penelitian  

a. Uji Validitas ( Uji Coba Instrumen ) 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data “yang tidak berbeda” antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
62

 

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 ketepatan tes tersebut dalam mengukur 

                                                           
62

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (2015), 363. 
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materi dan perilaku yang harus diukur. Untuk 

menguji validitas ini menggunakan bantuan 

komputer progam microsoft excel.
63

 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koevisienkorelasi 

rhitung positif atau lebih besar dari rtabel 

(rhitung>rtabel) maka item tersebut dikatakan valid. 

Sedangkan apabila koevisien korelasi rhitung 

negatif atau lebih kecil dari rtabel (rhitung<rtabel) 

maka item tersebut dikatakan tidak valid. 

Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid) , maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket.
 64

 Untuk mencari nilai 

rtabel yang digunakan adalah ketentuan df=N-2, N 

disini diartian sebagai jumlah responden yakni 

                                                           
63

Anindita Desi wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), 95. 
64
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sebanyak 31. Berarti 31-2=29, dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,367. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 31 responden. Tiap responden diberi 

angket dengan jumlah item soal, angket tersebut 

untuk menguji validitas religiusitas orang tua 

dengan jumlah soal 30 item dan tingkat 

pendidikan orang tua yang berjumlah 4 item 

soal, dan angket  mengenai motivasi belajar PAI 

dengan jumlah 30 item soal. 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Religuistas Orang 

Tua 

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

1. 0,412 0,367 Valid 

2. -0,049 0,367 Tidak Valid 

3. 0,415 0,367 Valid 

4. 0,470 0,367 Valid 

5. 0,446 0,367 Valid 

6. 0,065 0,367 Tidak Valid 

7. 0,462 0,367 Valid 

8. 0,741 0,367 Valid 

9. 0,671 0,367 Valid 

10. 0,659 0,367 Valid 

11. 0,660 0,367 Valid 

12. 0,370 0,367 Valid 

13. 0,528 0,367 Valid 

14. 0,589 0,367 Valid 
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15. 0,397 0,367 Valid 

16. 0,489 0,367 Valid 

17. 0,388 0,367 Valid 

18. 0,392 0,367 Valid 

19. 0,381 0,367 Valid 

20. 0,685 0,367 Valid 

21. 0,680 0,367 Valid 

22. 0,409 0,367 Valid 

23. 0,624 0,367 Valid 

24. 0,696 0,367 Valid 

25. 0,405 0,367 Valid 

26. 0,048 0,367 Tidak Valid 

27. 0,578 0,367 Valid 

28. 0,459 0,367 Valid 

29. 0,639 0,367 Valid 

30. 0,041 0,367 Tidak Valid 

Instrumen nomor 2, 6, 26, dan 30 tidak 

valid, sehingga tidak diikutkan pada analisis 
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penelitian selanjutnya. Sedangkan nomor item 

yang valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, dan 29. 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

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

1. 0,558 0,367 Valid 

2. 0,737 0,367 Valid 

3. 0,733 0,367 Valid 

4. 0,743 0,367 Valid 

Instrumen nomor 1, 2, 3, dan 4 valid, 

sehingga digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya. 
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Tabel 3.8 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Motivasi Belajar 

PAI Siswa 

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

1. 0,419 0,367 Valid 

2. 0,504 0,367 Valid 

3. 0,401 0,367 Valid 

4. 0,425 0,367 Valid 

5. 0,405 0,367 Valid 

6. 0,578 0,367 Valid 

7. 0,368 0,367 Valid 

8. 0,387 0,367 Valid 

9. 0,563 0,367 Valid 

10. 0,436 0,367 Valid 

11. 0,503 0,367 Valid 

12. 0,501 0,367 Valid 

13. 0,381 0,367 Valid 

14. 0,519 0,367 Valid 



90 

 

15. 0,368 0,367 Valid 

16. 0,401 0,367 Valid 

17. 0,379 0,367 Valid 

18. 0,442 0,367 Valid 

19. 0,161 0,367 Tidak Valid 

20. 0,460 0,367 Valid 

21. 0,561 0,367 Valid 

22. 0,539 0,367 Valid 

23. 0,384 0,367 Valid 

24. 0,455 0,367 Valid 

25. 0,379 0,367 Valid 

26. 0,123 0,367 Tidak Valid 

27. 0,504 0,367 Valid 

28. 0,464 0,367 Valid 

29. 0,649 0,367 Valid 

30. 0,480 0,367 Valid 

Instrumen nomor 19 dan 26 tidak valid, 

sehingga tidak diikutkan pada analisis penelitian 
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selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, dan 30. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas menunjuk pada suatu tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
65

 Ini berarti 

semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan 

maka semakin yakin kita dapat menyatakan 

                                                           
65

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif: Sebuah Pengantar, 135. 
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bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil 

yang sama ketika dilakukan tes kembali. 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini 

menggunakan cronbach alfa dengan bantuan 

program SPSS versi 23.0 for windows. Kriteria 

dan reliabilitas instrumen penelitian apabila 

harga cronbach alfa  lebih besar dari 0,6 maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel  dan 

sebaliknya. 
66

 

Langkah-langkah untuk melakukan uji 

reliabilitas antara lain sebagi berikut: 

1) Buka program SPSS 

2) Mengisi data yang akan diuji reliabilitasnya 

                                                           
66

 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, 

dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 

2016), 60.  
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3) Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis. 

Kemudian muncul kotak lalu pidahkan semua 

data ke dalam kotak sebelah kanan. 

4) Klik statistics, kemudian muncul kotak 

dialog baru yakni Reliability Analysis: 

Statistics. Beri tanda centang pada Scale if 

item deleted. Klik continue kemudian klik 

OK. Maka data reliabilitas akan muncul.
67

 

Tabel 3.9 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Religiuistas Orang Tua  

Variabel 

Jumlah 

Item Soal 

Cronbach 

Alfa 

Keterangan 

Religiusitas orang 

tua 

26 Item 0,921 Reliabel 
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 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik (Bandung: PT. 
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Tabel 3.10 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Tngkat Pendidikan 

Orang Tua 

Variabel 

Jumlah 

Item Soal 

Cronbach 

Alfa 

Keterangan 

Tingkat pendidikan 

orang tua 

4 Item 0,696 Reliabel 

 

Tabel 3.11 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Motivas Belajar PAI 

Variabel 

Jumlah 

Item Soal 

Cronbach 

Alfa 

Keterangan 

Motivasi belajar 

PAI siswa 
28 Item 0,909 Reliabel 

2. Analisis Data Persyarat Penelitian 

a. Uji Normalitas Data. 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah 

sampel penelitian ini dari populasi distribusi 
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normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorovsmirnov dan pengujinya 

menggunakan SPSS versi 23.00 for windows. 

Kriteria dari normalitas data penelitian adalah 

apabila signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut dikatakan berdistribusi normal.
68

 

Uji normalitas dilakukan pengujian 

sesungguhnya untuk membuktikan bahwa suatu  

sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

berdisitribusi normal.
69

 

b. Uji Linieritas Data 

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui status linier 

tidaknya suatu distribusi data penelitian. hasil 

                                                           
68

 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, 

dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 39. 
69

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), 113. 
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yang diperoleh melalui uji linieritas akan 

menentukan teknik analisis regresi (anareg) 

yang akan digunakan. Apabila dari hasil uji 

linieritas didapatkan kesimpulan bahwa 

distribusi data penelitian dikategorikan linier 

maka data penelitian harus diselesaikan dengan 

teknik anareg linier.demikian juga sebaliknya 

apabila ternyata tidak linier maka distribusi data 

penelitian harus dianalisis dengan anareg non-

linier.
70

 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi berganda. 

Uji linieritas menggunakan SPSS. Untuk uji 

linearitas pada SPSS digunakan Test Linearty 

dengan α (taraf signifikan 0,05). Dua variabel 

                                                           
70

 Tulus Winarsunu, Statistik dalam Penelitian Psikologi dan 

Pendidikan (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 186. 
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dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

nilai signifikansi pada Deviantion From Liniarty 

lebih dari 0,05. Apabila Sig. > α, maka H0 

diterima. Sebaliknya, apabila Sig. < α, maka H0 

ditolak.
71

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat 

atau sempurna antara variabel bebas. Sehingga 

uji multikolinearitas hanya perlu pada regresi 

linier berganda.
72

 Pengujian multikolinearitas 

akan diuji menggunakan uji VIF (Variance 

Inflation Factor) dengan bantuan SPSS versi 

23.00.  Kriterianya adalah apabila nilai VIF 

kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah 

                                                           
71

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan, 300-

302. 
72
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multikolinearitas, dan sebaliknya apabila VIF 

lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas.
73

 

3. Analisis Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah analisis 

regresi linier dengan jumlah variabel 

pengaruhnya hanya satu. Dalam membuat 

regresi parametrik ini langkah pertama yang 

paling ideal adalah membuat plotting antara 

variabel dependent dan variabel independent 

untuk melihat kencenderungan pola data asli.
74

 

Teknik analisa yang dapat digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 

2 adalah menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. Namun diperlukan adanya uji t untuk 

                                                           
73
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memperkuat uji regresi linier sederhana. Hasil 

uji T dapat dilihat pada tabel coefficients pada 

kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t 

atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. Namun 

jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hal ini, dapat dijumplah melalui bantuan 

software SPSS. Untuk menguji regresi linier 

sederhana juga menggunakan bantuan software 

SPSS versi 23.0. 
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b. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk 

mencari bentuk hubungan (relasi) linier antara 

variabel bebas dan satu variabel terikat.
75

  

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yaitu 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara religiuistas orang tua dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa yang digunakan adalah 

dengan uji regresi linier berganda. Namun 

diperlukan adanya uji F (Fisher) untuk 

memperkuat hasil dari uji regresi linier 

berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 
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populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel 

ANOVA dalam kolom sig. Uji ini dilakukan 

menggunakan bantuan software SPSS versi 

23.00. 

Uji regresi linier berganda digunakan 

karena terdapat dua buah variabel yang secara 

bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. 

Hubungan antara satu variabel terikat dengan 

dua variabel bebas dapat dikatakan linier jika 

diketahui Sig. < 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di 

Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam 

“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo 

yang beralamatkan di Jalan Raya Ngebel No. 45 

dusun Krajan, desa Semanding, kecamatan 

Jenangan, kabupaten Ponorogo. 

Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan 

Islam “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo berlokasi di tepi jalan raya ± 150 meter, 

dengan luas sebagai berikut : 

 Luas tanah seluruhnya =  3.616 m
2
 

 Luas bangunan  =     760 m
2
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Adapaun perbatasan wilayah Madrasah 

Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam “Manbaul 

Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo yaitu: 

 Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kecil 

 Sebelah timur ± 20 meter berbatasan dengan 

pekarangan penduduk 

 Sebelah barat berbatasan dengan perumahan 

penduduk 

 Sebelah utara adalah Jalan Raya Ngebel 

2. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah 

Yayasan Pendidikan Islam “Manbaul Ulum” 

Semanding Jenangan Ponorogo 

Perkembangan dunia pendidikan Indonesia 

semakin meningkat seiring dengan kemajuan 

peradaban zaman modern. Hal ini ditandai dengan 

adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan 
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teknologi (IPTEK) yang disesuaikan dengan 

dinamika global dan fenomena aktual masa kini.  

Memahami dan mengamati kondisi Desa 

Seamanding dari tahun 1975, yang saat ini meski 

penduduknya 100% beragama Islam, namun 

perilaku masyarakat masih sangat jauh dari ajaran 

Islam. Hal-hal yang dilarang agama masih menjadi 

perkara yang tidak tabu dilakukan oleh masyarakat. 

Memahami kondisi yang seperti itu dan 

terdorong untuk memenuhi kewajiban sebagai 

seorang muslim yang beriman yang salah satu 

tanda kesempurnaan Iman seorang harus mau 

berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 

Maka Bpk H. Rochmat mulai dengan 

menyelenggarakan Majlis Ta’lim. 

Kemudian berkembang menjadi jamaah 

belajar al-Qur’an dan seterusnya berlanjut menjadi 
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Madrasah Diniyah “Manbaul Ulum” Semanding. 

Karena perkembangan makin lama makin baik 

maka Bpk. H. Rochmat menggagas untuk 

mendirikan sebuah sekolah menengah pertama 

berbasis islam atau yang disebut Madrasah 

Tsanawiyah dan diundanglah beberapa tokoh 

masyarakat sekitar untuk diajak ikut serta 

mewujudkan cita-cita tersebut. 

Dari musyawarah antara Bpk. H. Rochmat 

dengan tokoh masyarakat desa Semanding 

mengahasilkan kesepakatan untuk mendirikan MTs 

yang diberi nama “Manbaul Ulum” dan sekaligus 

yayasan pendidikan Islam untuk mendukung 

berdirinya MTs tersebut. 

Mts tersebut dikenal masyarakat dengan 

sebutan Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan 

Islam “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 



106 

 

Ponorogo. Didirikan pada tahun 1975, dan telah 

mengalami dua kali pergantian Kepala Madrasah. 

Kepala madrasah yang pertama adalah bapak H. 

Rochmat yang menjabat dari tahun 1975-2005. 

Kemudian setelah beliau wafat pada tahun 2005 

jabatan tersebut digantikan oleh ibu Dra. Sri Puji 

Rokhmiatin yang mulai menjabat dari tahun 2005 

sampai saat ini. 

3. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding 

a. Visi Madrasah 

Visi Yayasan Pendidikan Islam “Manbaul 

Ulum” Semanding berusaha mewujudkan 

terbentuknya anak yang berakhlaqul karimah, 

berkualitas dalam iman, taqwa, serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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b. Misi Madrasah 

1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan 

ajaran Islam dalam al-Qur’an dan as Sunnah 

yang menjadi sumber kearifan dari segala 

tindakan. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

tuntutan masyarakat dan perkembangan 

IPTEK. 

3) Meningkatkan prestasi dalam bidang 

ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

4) Mengefektifkan pembelajaran dan 

mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler 

serta meningkatkan pendidikan keterampilan 

sejak dini. 

 

 



108 

 

c. Tujuan Madrasah 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kemandirian dan inisiatif Madrasah dalam 

mengelola dan memberdayakan sumber daya 

yang tersedia. 

2) Meningkatkan kepedulian warga Madrasah 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

3) Meningkatkan tanggung jawab Madrasah 

kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah 

tentang mutu Madrasah. 

4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antara 

Madrasah tentang mutu pendidikan yang 

akan dicapai. 

5) Memberi bekal kemampuan dasar dan 

keterampilan tertentu untuk melaksanakan 

tugas hidupnya dalam masyarakat. 
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6) Memberi bekal pengetahuan, pengalaman dan 

sikap yang diperlukan untuk melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

4. Struktur Organisasi MTs YPI “Manbaul Ulum” 

Semanding 

Komite  : Sutarno, S.Pd.I  

Kepala Madrasah : Dra. Sri Puji Rokhmiatin 

Koor Tata Usaha : Hilda Hindri Yani 

Bendahara sekolah : Hilda Hindri Yani 

Waka kurikulum : Amrul Fatah, S.Pd.I 

Waka kesiswaan        : Riya Fitri Sri W, S.Pd 

5. Keadaan Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Data tentang Personalia Guru  

Madrasah Tsanawiyah “Manbaul Ulum” Semanding  

Tahun 2018/2019 

No Nama Guru Jabatan 

Mengajar 

Pelajaran 

1. Drs. Mahsun  Guru Bahasa Arab 

2. Damas, B.A Guru SKI 

3. 

Amrul Fatah, S.Pd.I 

Guru 
Matematika, 

Qurdits 

4. Sutarno, S.Pd.I Guru IPS 

5. Siti Rukayah, S.Pd.I Guru Fiqih 

6. Erna Susanti, S.Ag Guru Aqidah Akhlak 

7. 

Dewi Ani Uswatun 

K., S.Pd 
Guru 

Bahasa Inggris 

8. 

Agus Setiawan, S.Pd Guru 
Fisika, Bahasa 

Jawa, Prakarya 

9. 

Riya Fitri Sri W, 

S.Pd 
Guru 

Bahasa Indonesia, 

Seni Budaya 
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10. Slamet Riyadi, S.Pd Guru PKN, PJK 

11. 

Faiz Zuhdan Hamidi, 

S.Pd 
Guru 

Qurdits, PJK 

12. 

Hilda Hindri Yani, 

S.Pd 
Guru 

Bahasa Inggris 

13. 

Lilis Purwanti, S.Pd 

Guru 
Biologi, Prakarya, 

TIK 

6. Keadaan Siswa 

Terdapat beberapa komponen dalam proses 

pembelajaran, salah satu komponen tersebut adalah 

siswa. Siswa yang ada di Madrasah Tsanawiyah 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo tahun 2018/2019 berjumlah 98. 

Penelitian mencantumkan data siswa 

Madrasah Tsanawiyah YPI “Manbaul Ulum” 

Semanding yang dapat diperjelas pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Data tentang Keadaan Siswa  

Madrasah Tsanawiyah “Manbaul Ulum” Semanding  

Tahun 2018/2019 

No Kelas L P Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

Kelas VII 

Kelas VIII 

Kelas IX 

20 

15 

19 

11 

13 

20 

31 siswa 

28 siswa 

39 siswa 

Jumlah 54 44 98 siswa 

7. Program Ekstrakurikuler 

Dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan terutama pendidikan agama Islam 

sekaligus untuk meningkatkan/mendidik mental 

serta memberi bekal kepada siswa, maka Madrasah 

Tsanawiyah YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo menyelenggarakan program 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari sabtu. 

Dibawah ini ada lima kegiatan ekstrakurikuler yang 
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dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding, antara lain : 

a. Muhadloroh 

b. Pramuka 

c. Drumband 

d. Tari 

e. Hadroh 

f. Hafalan surat-surat pendek dan doa 

8. Sarana dan Prasarana 

Bangunan fisik menjadi salah satu bagian 

penting untuk suatu sekolah. Kondisi yang nyaman 

tentunya akan menambah semangat peserta didik 

dalam proses belajar-mengajar. Beberapa tahun ini 

madrasah terus berbenah, hal ini dapat terlihat 

ketika memasuki lingkungan madrasah. Diantara 

bangunan yang sudah ada yaitu: ruang kepala 

madrasah, ruang tata usaha (TU), ruang guru, ruang 
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kelas, perpustakaan, mushola, ruang LAB, dan lain 

sebagainya. 

Dari kesekian banyak fasilitas fisik tersebut, 

hanya beberapa saja yang akan diuraikan, untuk 

mendapatkan gambaran tentang sarana, prasarana 

dan media pembelajaran di MTs YPI “Manbaul 

Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo. 

a. Gedung dan Perabotan 

Gedung Madrasah seluas 760 m
2
 yang 

terletak di Desa Semanding Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai 

bangunan yang permanen merupakan gedung 

milik madrasah sendiri. Perabotan yang ada 

didalamnya seperti bangku guru dan siswa serta 

papan tulis juga merupakan milik sendiri. 
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b. Fasilitas Penunjang Lainnya 

Jenis-jenis fasilitas yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah “Manbaul Ulum” Semanding 

meliputi:  

1) Buku guru dan siswa 

2) Komputer  

3) Lab IPA 

4) Rebana 

5) Kantin  

c. Ruang Guru dan Ruang Kepala Madrasah 

Ruang guru terletak satu ruangan dengan 

kepala madrasah dengan pembatas sekat 

diantara ruangan tersebut. 

d. Kantor Tata Usaha dan Administrasi 

Ruang tata usaha terdapat pada utaranya 

ruang guru dan ruang kepala madrasah. Seluruh 
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administrasi madrasah dikerjakan oleh staf tata 

usaha dalam ruangan tersebut. 

e. Mushola 

Tempat sholat di madrasah merupakan 

bangunan sentral untuk menanamkan nilai-nilai 

agama pada peserta didik. Jadi, keberadaan dan 

eksistensinya sebagai tempat ibadah juga mutlak 

diperlukan. Mushola di MTs YPI “Manbaul 

Ulum” cukup representatif untuk melaksanakan 

kegiatan keagamaan, maupun kegiatan 

pembelajaran. misalnya shalat berjama’ah, 

praktik shalat, dan hadroh. Mushola tersebut 

terletak di lantai dua. 

f. Ruang Lab 

Ruang lab yang ada di MTs YPI “Manbaul 

Ulum” hanya ada satu ruangan. Terdapat pada 
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selatan dari ruang guru dan ruang Kepala 

Madrasah. 

g. Ruang Kelas 

Ada 3 ruangan kelas yang setiap harinya 

digunakan untuk proses pembelajaran. Ruangan 

tersebut terdiri dari kelas VII, kelas VIII, dan 

kelas IX. Menurut aturan tat ruang, di setiap 

kelas terlihat cukup sehat, karena ada ventilasi 

udara dan pencahayaan yang cukup. 

Seperti laziznya sebuah kelas, di dalamnya 

terdapat perlengkapan dan aksesoris ruang kelas. 

Misalnya ada bangku, papan tulis, papan 

informasi peserta didik, meja guru, lampu 

penerangan, gambar Presiden dan Wakil 

Presiden, serta jam diding. 

Adapun secara terperinci, sarana dan 

prasarana yang ada di Madrasah Tsanawiyah YPI 
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“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana 

MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding  

No. Nama Ruang Jumlah 

1. Ruang Kepala MTs 1 buah 

2. Ruang Tata Usaha 1 buah 

3. Ruang Guru 1 buah 

4. Ruang Kelas 3 buah 

5. Ruang Data Guru 1 buah 

6. Ruang Lab Komputer 1 buah 

7. Ruang Perpustakaan 1 buah 

8. Ruang Koperasi  1 buah 

9. Ruang BK 1 buah 

10. Ruang UKS 1 buah 

11. Ruang MCK  2 buah 

12. Ruang OSIS 1 buah 
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13. Ruang Gudang 1 buah 

14. Ruang Ibadah 1 buah 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang Religiusitas Orang Tua 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada siswa 

kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang religiusitas orang 

tua menurut persepsi anak.  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

religiusitas orang tua pada siswa kelas VII MTs 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo adalah dapat dlihat dalam kisi-kisi 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Kisi-kisi Angket Persepsi Anak terhadap Religiusitas 

Orang Tua 

Variabel 

penelitian 

Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(Variabel X-

1) Religiusitas 

Orang Tua 

f. Dimensi 

keyakinan. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

1, 3, 4, 5, 

7 

g. Dimensi 

praktek agama  

 8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16 

 8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16 

h. Dimensi 

pengalaman. 

17, 18, 

19, 20, 

21,  

 

17, 18, 

19, 20, 

21,  

 

i. Dimensi 

konsekuensi. 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27 

22, 23, 

24, 25, 27 

j. Dimensi 28, 29, 28, 29. 
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pengetahuan 

agama. 

30. 

Adapun skor jawaban angket religiusitas 

orang tua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Religiusitas Orang Tua 

No Religiusitas Orang Tua Frekuensi 

1. 53 1 

2. 54 1 

3. 57 1 

4. 58 1 

5. 59 1 

6. 61 1 

7. 62 1 

8. 73 3 

9. 74 1 

10. 76 1 

11. 78 1 
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12. 79 1 

13. 80 2 

14. 83 2 

15. 85 1 

16. 87 1 

17. 89 2 

18. 90 1 

19. 92 1 

20. 93 2 

21. 94 1 

22. 96 1 

23. 97 2 

24. 101 1 

 Jumlah 31 
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2. Deskripsi Data tentang Tingkat Pendidikan 

Orang Tua 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada siswa 

kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang tingkat 

pendidikan orang tua.  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

tingkat pendidikan orang tua adalah dapat dlihat 

dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.6 

Kisi-kisi Angket  Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Variabel 

penelitian 

Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(Variabel X-2) 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

c. Orang tua 

yang sekolah 

dan tidak 

sekolah 

1, 3 1, 3 

d. Tingkat 

pendidikan 

terakhir orang 

tua dari: 

-SD/MI 

-SLTP/SMP/ 

MTs  

- SLTA/SMA/ 

MA 

- Sarjana 

 2, 4  2, 4 
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Adapun skor jawaban angket tingkat 

pendidikan orang tua dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Skor Jawaban Angket Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No Tingkat Pendidikan Orang Tua Frekuensi 

1. 6 2 

2. 8 1 

3. 9 2 

4. 10 4 

5. 11 2 

6. 12 3 

7. 13 3 

8. 14 8 

9. 15 4 

10. 16 2 

 Jumlah 31 
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3. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar PAI 

Siswa 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada siswa 

kelas VII MTs YPI “Manbaul Ulum” Semanding 

Jenangan Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang motivasi belajar 

PAI siswa.  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

motivasi belajar PAI siswa adalah dapat dlihat 

dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.8 

Kisi-kisi Angket  Motivasi Belajar PAI Siswa 

Variabel 

penelitian 

Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(VARIABEL Y) 

Motivasi Balajar 

f. Adanya 

hasrat dan 

keinginan 

untuk 

berhasil 

dalam 

belajar 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

g. Adanya 

dorongan 

dan 

kebutuhan 

dalam 

belajar 

8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14 

h. Adanya 

harapan 

15, 16, 17, 

18, 19  

15, 16, 

17, 18  
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dan cita-

cita masa 

depan 

i. Adanya 

pemberian 

pengharga

an dalam 

proses 

belajar 

20, 21, 22, 

23, 24 

20, 21, 

22, 23, 24 

j. Adanya 

kegiatan 

yang 

menarik 

dalam 

belajar 

25, 26, 27, 

28, 29, 30. 

25, 27, 

28, 29, 

30. 

Adapun skor jawaban angket motivasi belajar 

PAI siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 



129 

 

Tabel 4.9 

Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar PAI Siswa 

No Motivasi Belajar PAI Siswa Frekuensi 

1. 60 3 

2. 62 1 

3. 63 1 

4. 65 1 

5. 70 2 

6. 71 1 

7. 73 1 

8. 74 1 

9. 75 1 

10. 76 2 

11. 77 2 

12. 80 1 

13. 82 1 

14. 83 1 

15. 84 1 
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16. 86 2 

17. 90 2 

18. 91 1 

19. 93 1 

20. 94 1 

21. 98 1 

22. 103 1 

23. 104 1 

24. 108 1 

 Jumlah 31 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

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 ini dilakukan 

menggunakan rumus Kolmogorof Smirnov dengan 
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bantuan SPSS versi 23.00. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas Religiusitas Orang Tua, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua, dan Motivasi Belajar PAI Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 31 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviatio

n 

10,58301726 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,083 

Positive ,075 

Negative -,083 

Test Statistic ,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 
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Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,083 

dengan Asymp. Sig.(2 tailed) diperoleh jumlah 

0,200. Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka data 

dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 

probabilitas < 0,05 maka data dikatakan tidak 

berdistribusi normal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel religiusitas orang 

tua(X1), tingkat pendidikan orang tua(X2) dan 

motivasi belajar PAI siswa(Y) berdistribusi normal 

karena 0,200 > 0,05. 

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan uji kelineran garis 

regresi. Digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi linier berganda. Uji 

linieritas menggunakan SPSS versi 23.0 for 

windows. Untuk uji linieritas pada SPSS digunakan 
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Test for Linearty dengan taraf signifikan 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang 

linier bila nilai signifikansi pada Deviantion From 

Liniarty lebih dari 0,05. Adapun perhitungan 

menggunakan aplikasi SPSS 23.0 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Linieritas Religiusitas Orang Tua dan Motivasi 

Belajar PAI Siswa 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi 

Belajar 

PAI 

Siswa * 

Religiuis

tas 

Orang 

Tua 

Between 

Groups 

(Combin

ed) 
4256,801 23 185,078 1,060 ,507 

Linearity 1416,000 1 1416,000 8,110 ,025 

Deviatio

n from 

Linearity 

2840,801 22 129,127 ,740 ,726 

Within Groups 1222,167 7 174,595   
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Total 5478,968 30    

 

Tabel 4.12 

Uji Linieritas Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 

Motivasi Belajar PAI Siswa 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi 

Belajar 

PAI 

Siswa * 

Tingkat 

Pendidik

an 

Orang 

Tua 

Between 

Groups 

(Combin

ed) 
2651,384 9 294,598 2,188 ,067 

Linearity 2055,961 1 2055,961 15,269 ,001 

Deviatio

n from 

Linearity 

595,423 8 74,428 ,553 ,804 

Within Groups 2827,583 21 134,647   

Total 5478,968 30    

Koefisien liniearitas dapat dilihat dikolom F 

dan Sig. pada baris Deviation from linearity. 
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Ketentuannya adalah jika Sig. (P) > 0,05 = linier, 

sedangkan Sig. (P) < 0,05 = tidak linier.  

a. Pasangan variabel “Religiusitas Orang Tua dan 

Motivasi Belajar PAI Siswa” memiliki F= 0,740 

dan Sig. 0,726. 

b. Pasangan variabel “Tingkat Pendidikan Orang 

Tua dan  Motivasi Belajar PAI Siswa” memiliki 

F= 0,553 dan Sig. 0,804. 

Tingkat signifikan kedua pasang variabel di 

atas (P > 0,05). Dengan demikian, hubungan data 

skor kedua pasang variabel tersebut dinyatakan 

linier. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi dapat 

diteruskan karena kedua data memiliki hubungan 

yang linier. 
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3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi 

antara variabel bebas dalam model regresi. Asumsi 

multikolinearitas menyatakan bahwa variabel bebas 

harus terbebas dari korelasi yang tinggi antara 

variabel bebas. Hubungan antar variabel bebas 

terhadap variabel terikat akan terganggu jika ada 

korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya. 

Dalam multikolinearitas, antar variabel bebas tidak 

boleh ada korelasi yang sangat tinggi yaitu nilai 

VIF lebih dari 10. Hal ini mengakibatkan model 

regresi yang diperoleh menjadi tidak valid. Adapun 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 23.0 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.13 

Uji Multikolinearitas  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized  

Standar

dized  

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 38,115 11,444  3,330 ,002   

Religiuistas 

Orang Tua 
,144 ,199 ,151   ,725 ,475 ,502 1,993 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

2,493 1,030 ,506 2,420 ,022 ,502 1,993 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat 

dikatakan bahwa asumsi tidak terdapat 

multikolinearitas terpenuhi. Dilihat dari nilai VIF 

1,993 < 10, sehingga terbebas dari gelaja 

multikolinearitas dan analisis data dapat 
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dilanjutkan untuk menghitung regresi linier 

berganda. 

4. Analisis Data tentang Pengaruh Religiusitas 

Orang Tua terhadap Motivasi Belajar PAI 

Siswa Kelas VII Mts YPI “Manbaul Ulum” 

Semanding Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Untuk menjawab rumusan masalah no 1, 

peneliti menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. Setelah data terkumpul dan data sudah 

normal, kemudian ditabulasikan. Adapun untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

religiusitas orang tua dan motivasi balajar PAI 

siswa kelas VII untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada penjelasan berikut. 
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a. Variabel Entered 

Pada tabel output bagian ini menjelaskan 

tentang variabel yang dimasukkan dan metode 

yang digunakan. 

Tabel 4.14 

Pengaruh Religiusitas Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Religiuistas Orang 

Tua
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

b. All requested variables entered. 

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa 

variabel yang dimasukkan adalah variabel 

X1/religiusitas orang tua dan variabel 

Y/motivasi belajar PAI siswa. Variabel X1 
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sebagai predictor dan metode yang digunakan 

adalah metode enter. 

b. Model Summary 

Adapun tabel output bagian ini 

menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) dan dijelaskan besarnya 

prosentase pengruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. 

Tabel 4.15 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,508
a
 ,258 ,233 11,836 

a. Predictors: (Constant), Religiuistas Orang Tua 

Tabel diatas menjelaskan output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 
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0,258 yang mengandung pengertian bahwa ada 

pengaruh religiusitas orang tua(X1) terhadap 

motivasi belajar PAI siswa(Y) adalah sebesar 

25,8%, sedangkan sisanya 74,2% dipengaruhi 

oleh variabel yang lain. 

c. Coefficients 

Tabel output pada bagian ini menjelaskan 

apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

variabel bebas (X1) terhadap variabel bebas 

(Y)dengan uji t. 

Tabel 4.16 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41,628 12,266  3,394 ,002 
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Religiuistas 

Orang Tua 
,484 ,152 ,508 3,179 ,003 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

Uji signifikan menggunakan uji t dengan 

rumus  ttabel dicari a=5%:2=2,5% (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan (df) n-k-1. Dimana 

“k” adalah jumlah variabel independen, 

sementara “n” adalah jumlah responden. Dalam 

penelitian ini maka menghasilkan (df) 31-2-1= 

28dengan pengujian dua sisi (0,025). Maka 

ditemukan nilai ttabel adalah sebesar 2,048. Dari 

tabel di atas menghasilkan thitung = 3,179.  

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara 

variabel tersebut maka dapat dilihat pada nilai 

Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,003. 

1) thitung > ttabel = 3,179 > 2,048  
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2) Sig. < 0,05 = 0,003 < 0,05  

d. Kesimpulan  

Dari hasil output progam SPSS dengan 

nilai diatas, maka  artinya religiusitas orang tua 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar PAI siswa dan model regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi variabel 

motivasi belajar PAI siswa. 

5. Analisis Data tentang Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VII  Mts YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk menjawab rumusan masalah no 2, 

peneliti menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. Setelah data terkumpul dan data 

sudah normal, kemudian ditabulasikan. Adapun 
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untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

tingkat pendidikan orang tua dan motivasi balajar 

PAI siswa kelas VII untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada pejelasan berikut. 

a. Variabel Entered 

Pada tabel output bagian ini menjelaskan 

tentang variabel yang dimasukkan dan metode 

yang digunakan. 

Tabel 4.17 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Motivasi 

Belajar PAI Siswa 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Tingkat Pendidikan 

Orang Tua
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

b. All requested variables entered. 
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Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa 

variabel yang dimasukkan adalah variabel 

X2/tingkat pendidikan orang tua dan variabel 

Y/motivasi belajar PAI siswa. Variabel X2 

sebagai predictor dan metode yang digunakan 

adalah metode enter. 

b. Model Summary 

Adapun tabel output bagian ini 

menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) dan dijelaskan besarnya 

prosentase pengruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. 
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Tabel 4.18 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,613
a
 ,375 ,354 10,864 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tabel diatas menjelaskan output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,375 yang mengandung pengertian bahwa ada 

pengaruh religiusitas orang tua(X1) terhadap 

motivasi belajar PAI siswa(Y) adalah sebesar 

37,5%, sedangkan sisanya 62,5% dipengaruhi 

oleh variabel yang lain. 

c. Coefficients 

Tabel output pada bagian ini menjelaskan 

apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

variabel bebas (X1) terhadap variabel bebas (Y) 

dengan uji t. 
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Tabel 4.19 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized  Standardized  

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43,110 9,059  4,759 ,000 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

3,020 ,724 ,613 4,174 ,000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

Uji signifikan menggunakan uji t dengan 

rumus  ttabel dicari a=5%:2=2,5% (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan (df) n-k-1. Dimana 

“k” adalah jumlah variabel independen, 

sementara “n” adalah jumlah responden. Dalam 

penelitian ini maka menghasilkan (df) 31-2-1= 

28 dengan pengujian dua sisi (0,025). Maka 

ditemukan nilai ttabel adalah sebesar 2,048. Dari 

tabel di atas menghasilkan thitung = 4,174.  
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Untuk mengetahui adakah pengaruh antara 

variabel tersebut maka dapat dilihat pada nilai 

Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,003. 

1) thitung > ttabel = 4,174 > 2,048  

2) Sig. < 0,05 = 0,000 < 0,05  

d. Kesimpulan  

Dari hasil output progam SPSS dengan 

nilai diatas, maka  artinya tingkat pendidikan 

orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi belajar PAI siswa dan model 

regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

variabel motivasi belajar PAI siswa. 
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6. Analisis Data Tentang Pengaruh Religiusitas 

dan Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas VII MTs YPI 

“Manbaul Ulum” Semanding Jenangan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Untuk menjawab rumusan masalah no 3 

yakni pengaruh antara religiusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas VII dengan mengunakan rumus uji 

regresi linier berganda. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

a. Variabel Entered 

Pada tabel output bagian ini menjelaskan 

tentang variabel yang dimasukkan dan metode 

yang digunakan. 
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Tabel 4.20 

Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan Orang 

Tua terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Religiuistas 

Orang Tua, 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

b. All requested variables entered. 

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa 

variabel yang dimasukkan adalah variabel 

X1/religiusitas, X2/tingkat pendidikan orang tua 

dan Y/motivasi belajar PAI siswa. Variabel X1 

dan X2 sebagai predictor dan metode yang 

digunakan adalah metode enter. 
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b. Model Summary 

Adapun tabel output bagian ini 

menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) dan dijelaskan besarnya 

prosentase pengruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. 

Tabel 4.21 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,622
a
 ,387 ,343 10,954 

a. Predictors: (Constant), Religiuistas Orang Tua, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

Tabel diatas menjelaskan output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,387 yang mengandung pengertian bahwa ada 
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pengaruh religiusitas (X1) dan tingkat 

pendidikan orang tua (X2) terhadap motivasi 

belajar PAI siswa(Y) adalah sebesar 38,7%, 

sedangkan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. 

c. Anova 

Tabel output pada bagian ini menjelaskan 

apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

variabel bebas (X1 Dan X2) terhadap variabel 

bebas (Y). 

Tabel 4.22 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2118,960 2 1059,480 8,829 ,001
b
 

Residual 3360,008 28 120,000   

Total 5478,968 30    
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a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI Siswa 

b. Predictors: (Constant), Religiuistas Orang Tua, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

Uji signifikan menggunakan uji F dengan 

rumus  F tabel = (k ; n-k). Dimana “k” adalah 

jumlah variabel independen, sementara “n” 

adalah jumlah responden. Dalam penelitian ini 

maka menghasilkan angka (2 ; 31-2) = (2 ; 29) 

maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 

3,33. Dari tabel di atas menghasilkan Fhitung = 

8,829.  

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara 

variabel tersebut maka dapat dilihat pada nilai 

Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,001. 

1) Fhitung > Ftabel = 8,829 > 3,33  

2) Sig. < 0,05 = 0,001 < 0,05  
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e. Kesimpulan  

Dari hasil output progam SPSS dengan 

analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil data penelitian 

kuantitatif di atas, langkah selanjutnya yaitu 

pembahasan secara komperhensif dan teoritis 

mengenai religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs 

YPI “Manbaul Ulum” Semanding Jenangan Ponorogo. 

Penyusunan dan penghitungan populasi data 

mulai dari penyebaran angket, analisis data pra syarat, 

analisis data persyaratan penelitian, hingga uji 

hipotesis dilakukan secara statistik melalui program 



155 

 

excel dan SPSS 23.00. dengan demikian 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Pengaruh Religiusitas Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar PAI Siswa. 

Religiusitas orang tua mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan T hitung sebesar 3,179. 

Selain itu menurut Robert H. Thouless 

mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi religiusitas orang tua yaitu faktor 

sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap keberagamaan, yaitu: 

pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial dan 

tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan 

sikap yang disepakati oleh lingkungan, faktor 

kebutuhan, dan proses pemikiran. Dalam hal ini 

religiusitas orang tua mempunyai pengaruh dengan 
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motivasi belajar PAI siswa sebesar 25,8%. 

Sehingga menghasilkan hipotesis Ha diterima dan 

menolak Ho yang artinya ada pengaruh antara 

religiusitas orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

siswa. Sedangkan untuk sisanya 74,2% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu, semakin 

tinggi tingkat religiusitas orang tua maka akan 

meningkatkan motivasi belajar PAI terhadap siswa. 

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua 

terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa. 

Tingkat pendidikan orang tua mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan T hitung 4,174. 

Selain itui mampu memberikan pengaruh 

perubahan  pada kehidupan seseorang yaitu 

pengaruh pada jenjang pekerjaan dan status sosial 

dalam masyarakat. Semakin tinggi jenjang 

pendidikan formal orang tua, maka orang tua 
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semakin memiliki pengalaman dan bekal 

pengetahuan yang sangat baik daripada orang tua 

yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang 

tinggi. Dalam hal ini tingkat pendidikan orang tua 

mempunyai pengaruh dengan motivasi belajar PAI 

siswa sebesar 37,5%. Sehingga menghasilkan 

hipotesis Ha diterima dan menolak Ho yang artinya 

ada pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa. Sedangkan 

untuk sisanya 62,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua maka akan meningkatkan 

motivasi belajar PAI terhadap siswa. 
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3. Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan 

Orang Tua terhadap Motivasi Belajar PAI 

Siswa. 

Dari hasil analisis data ditemukan ada 

pengaruh yang signifikan antara religiusitas dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar PAI siswa dengan F hitung sebesar 8,829. 

Apabila orang tua memiliki motivasi beragama 

yang tinggi, maka seorang anak harus memiliki 

motivasi belajar agama yang tinggi juga. Orang tua 

harus mampu menanamkan agama pada anaknya 

agar di dalam sekolah si anak mampu memiliki 

dorongan atau motivasi belajar dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  Dalam hal ini 

religiusitas dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa mempunyai 

pengaruh sebesar 38,7%. Sehingga menghasilkan 
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hipotesis Ha diterima dan menolak Ho yang artinya 

ada pengaruh antara religiusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

siswa. Sedangkan untuk sisanya 61,3% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan penelitian di atas maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara religiusitas orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII MTs 

YPI “Manbaul Ullum” Semanding Jenangan 

Ponorogo dengan hasil perhitungan diperoleh t 

hitung sebesar 3,179 dengan taraf signifikansi 

0,003. Sedangkan persentase yang diperoleh 

sebesar 25,8% sedangkan sisanya 74,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Terdapat pengaruh antara  tingkat pendidikan orang 

tua terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas VII 

MTs YPI “Manbaul Ullum” Semanding Jenangan 



 

 

Ponorogo dengan hasil perhitungan diperoleh t 

hitung sebesar 4,174 dengan taraf signifikansi 

0,000. Sedangkan persentase yang diperoleh 

sebesar 37,5% sedangkan sisanya 62,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Terdapat pengaruh antara religiusitas dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas VII MTs YPI “Manbaul Ullum” 

Semanding Jenangan Ponorogo dengan hasil 

perhitungan diperoleh F hitung sebesar 8,829 

dengan taraf signifikansi 0,001. Sedangkan 

persentase yang diperoleh sebesar 38,7% 

sedangkan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

 

 

 



 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi Siswa 

Sebagai seorang pendidik hendaknya dapat 

memahami bahwa motivasi belajar PAI tidak lepas 

dari perhatian dan pemahaman yang diberikan oleh 

orang tua. Perhatian yang diberikan orang tua 

seharusnya direspon secara positif oleh siswa agar 

sadar terhadap cita-cita di masa depan dan 

termotivasi untuk mendapatkan hasil belajar yang 

optimal. 

2. Bagi Orang Tua dan Guru 

Memperhatiakn hubungan yang intensif 

antara guru dan orang tua di dalam pembinaan 

perilaku keagamaan anak yang baik. Karena 

melihat keeratan hubungan religiusitas orang tua 

terhadap motivasi belajar PAI yang masih terbilang 

lemah, maka perlu peningkatan hubungan 



 

 

keterikatan yang baik dan terbuka antar orang tua 

dan anak.  

3. Bagi Madrasah 

Madrasah sebagai lingkungan belajar bagi 

siswa harus mampu menciptakan suasana yang 

mendukung dalam rangka memotivasi siswa agar 

giat belajar dan memperdalam agama. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan 

mempertimbangkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi variabel dan membuat desain 

penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan 

penelitian ini, lebih cermat dan teliti dalam memilih 

permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. 
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