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ABSTRAK 

Jannatuna’im. 2019. Pengaruh Program Unggulan dan Minat Terhadap Hasil 

Belajar PAI Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah da Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Ponorogo. Pembimbing : Muhammad Ali, M.Pd. 

 Kata Kunci : Program Unggulan, Minat Belajar, Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar yang membawa perubahan dan pembentukan  tingkah laku 

seseorang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar salah satunya 

program dan minat belajar siswa. Masalah yang ada dalaam penelitian ini hasil 

belajar siswa yang masih rendah maka dari itu perlu adanya suatu cara untuk 

mengatasi unutuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu adanya suatu program 

sekolah yaitu program unggulan dan cara untuk meningkatkan minat siswa dalam 

belajar siswa. Dengan adanya program unggulan dan minat belajar baik maka 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang baik dan memuaskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Program 

Unggulan terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun, (2) 

Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VII MTsN 2 

Madiun, (3) Pengaruh Program Unggulan dan Minat terhadap Hasil Belajar PAI 

Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Pendekatan yang digunakan penelitian ini pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil polulasi dan sampel yang diambil secara acak 

dengan jumlah populasinya 202 dan sampelnya diambil dari 25% dari 202 siswa 

yaitu 52 responden. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi inier 

sederhana dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan : (1) Ada pengaruh yang 

signifikan antara program unggulan terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII 

MTsN 2 Madiun, dengan Fhitung = 9,993> Ftabel = 4,03 dan taraf signifikan 0,003< 

0,05. Dengan besar pengaruhnya  yaitu : 16,7% . (2) Ada pengaruh yang 

signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 

Madiun dengan nilai Fhitung = 14,524 > Ftabel =  4,03 dan taraf signifikan 0,000 < 

0,05. Dengan besar pengaruhnya yaitu : 22%. (3) Ada pengaruh antara program 

unggulan dan minaat terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun, 

dengan nilai Fhitung = 15,529> Ftabel = 3,18 dan taraf signifikan 0,000 < 0,05. 

Dengan besar pengaruhnya  yaitu 38,4%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi  umat. Pendidikan juga 

selalu menjadi tumpuan atau harapan untuk mengembangkan individu dan 

masyarakat. Pendidikan merupakan sarana memajukan peradaban, 

mengembangkan masyarakat dan menciptakan generasi berbuat banyak bagi 

kepentingan mereka.
1
 

Peningkatan kualitas pendidikan  merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan telah baanyak dilakukan oleh pemerintah  dalam hal ini  

Kementrian Peendidikan Nasional, antara lain melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 

Pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, serta pembinaan manajemen sekolah, tetapi 

kenyataannya belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Agar sekolah dapat diberdayakan secara optimal, sekolah perlu 

memberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola 

sendiri potensi dirinya sesuai kondisi- kondisi objektif  di dalamnya sejalan 

                                                           
1
 Basuki & Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam ( Ponorogo : STAIN PO 

PRESS, 2007) 36 
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dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi 

pendidikan.
2
 

Agar pendidikan itu berkualitas perlu  adanya program yang 

mendukung proses tercapainya tujuan pendidikan salah satu program unggulan 

yang diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan 

menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, 

berpandangan ke  depan (visioner)  dan memiliki percaya dan harga diri yang 

tinggi. Untuk mewujudkan hasil di atas diperlukan strategi yang tepat, 

diantaranya bagaimana strategi mengembangkan kompetensi siswa 

berdasarkan kemampuan sikap, sifat serta tingkah laku siswa sehingga 

membuat siswa menyenangi proses pembelajaran untuk meningkatkan taraf 

hidup sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

Belajar adalah suatu aktivitas yang diarahkan untuk suatu tujuan 

tertentu. yang tujuan belajar itu sendiri dikehendaki adanya perhatian dan 

minat belajarnya yang terpusat sebagai syarat berlangsung proses itu dengan 

baik dan mempunyai suatu hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, minat 

dipahami sebagai suatu keadaan jiwa atau psikologi yang menyebabkan 

terarahnya pada suatu pekerjaan atau terpusatnya perhatian tersebut pada suatu 

kegiatan yang sedang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat slameto, 

minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

                                                           
2
 Arbangi, dkk.  Manajemen Mutu Pendidikan (Jakarta :Kencana, 2016 ) 11-12 
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sesuatu luar diri semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat.
3
 

Perbuatan belajar dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang 

saling berhubungan. Artinya, siswa tidak akan menghasilkan hasil belajar 

yang baik jika tidak disertai dengan perbuatan belajarnya. jadi, hasil belajar 

siswa tercermin dari perbuatan belajarnya. Akan tetapi, untuk mencapai hasil 

belajar yang baik, siswa harus berusaha mengatasi faktor- faktor yang 

mempengaruhinya.
4
 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi siswa untuk dapat 

berkualitas dalam proses pembelajaran adalah program dan minat. Untuk 

meningkatkan  hasil belajar  yang baik maka perlu didukung adanya minat 

belajar siswa, minat belajar siswa merupakan faktor penting untuk menunjang 

tercapainya efektivitas belajar mengajar, yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap hasil belajar, hal ini dikarenakan adanya minat siswa terhadap 

sesuatu dalam kegiatan belajar itu sendiri.
5
Jika minat belajar siswa meningkat, 

maka hasil belajar tercapai  

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar seorang 

sisw. Siswa yang mempunyai niat belajar yang tinggi maka akan menunjukkan 

prestasi belajar yang baik. Dengan adanya niat belajar dalam diri siswa maka 

akan menimbulkan keinginan dan kesenangan dalam diri siswa untuk terus 

                                                           
3
Slameto, Faktor- faktor Yang Mempengaruhinya (Cet.IV : Jakarta : Rineka Cipta, 2003) 

180 
4
Muhibbin Syah, Psikologi Pendididkan dengan Pendekatan Baru  ( Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2004) 136 
5
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar  ( Jakarta : Kencana, 

2016)68 
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belajar siswa yang berminat (sikapnya senang) kepada mata pelajaran, proses 

pembelajaran dan guru yang mengajarkannya, akan tampak terdorong terus 

untuk tekun belajar. Berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya menerima 

ketika pelajaran, mereka hanya tergerak untuk mau belajar tetapi sulit untuk 

bisa terus tekun karena tidak ada pendorongnya.
6
 

Kemampun berprestasi atau unjuk hasil belajar `merupakan satu 

puncak keberhasilan belajar. Siswa menunjukkan bahwa ia mampu 

memecahkan tugas- tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Kemampuan 

berprestasi tersebut terpengaruh oleh proses penerimaan, pengaktifan, pra 

pengolahan, penyimpanan serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan 

pengalaman. Bila proses- proses tersebut tidak baik, maka akan mendapat 

prestasi yang kurang baik atau gagal berprestasi.
7
 

 Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian 

yang merupakan tindak lanjut atau cara mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Kemampuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan 

ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan katerampilan. Dengan demikian, 

penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, 

baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.
8
  

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program pendidikan 

disusun untuk menjalankan demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan 

pendidikan di sekolah tergantung dari baik tidaknya program pendidikan  yang 

                                                           
6
Futikhatussa’adah, Pengaruh Bakat dan Minat Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak ( Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017) 5  
7
Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2013) 243 

8
 Asep Jihad dan Abdul Haris,Evaluasi Pembelajaran ( Yogyakarta : Multi Pressindo, 

2008) 15 
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dirancang. Program pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang 

tersedia, baik tenaga, finansial dan sarana prasarana. 

Program pengajaran yang dibuat tidak hanya berguna bagi guru, tetapi 

juga bagi anak didik. Dengan adanya program pembelajaran dan minat sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu pembelajaran tercapai sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. sesuai dalam UU. No 20 tahun 2003 

SISDIKNAS bahwa peserta didik yang memiliki bakat kecerdasan, minat  dan 

kemampuannya. begitu juga peserta didik yang memiiki bakat dan kecerdasan 

yang rendah mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai bakat, minat serta 

kemampuannya. 

Untuk memperoleh hasil belajar, dilakaukan evaluasi dan penilaian 

merupakan tindak lanjut dan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Kemampuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan lu 

pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian 

hasil belajar siswa mencakup segala yang dipelajari di sekolah, baik itu 

menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.
9
 

Hasil belajar dapat diukur dalam bentuk perubahan perilaku siswa 

yaitu semakin bertambahnya pengetahuan siswa terhadap sesuatu, sikap dan 

keterampilan. Pembelajaran efektif , bukan yang membuat pusing akan tetapi 

bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah dan 

menyenangkan 
10

 

                                                           
 

9
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2008), 15. 
10

 Iskandar,  Psikologi Pendidikan ( Sebuah Orientasi Baru) ( Jakarta : Referensi, 2012) 

184 
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Setiap anak itu memiliki cara dan kondisi  yang berbeda- beda dalam 

belajar dan perbedaan- perbedaan ini  akan  berpengaruh pada proses dan hasil 

belajar masing- masing siswa tergantung pada tingkat penguasaan dan 

pemahaman siswa tersebut. 

Namun kenyataanya dalam mencapai hasil belajar yang maksimal, 

banyak kendala yang dihadapi peserta didik, hasil belajar sebagian kecil siswa 

MTsN 2 Madiun pada mata pelajaran pendidikan agama islam yang meliputi 

akidah akhlak, fiqih, SKI, Al-Qur’an Hadits ada yang masih rendah hal ini 

disebabkan karena  partisipasi siswa  dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

masih kurang sehingga perelu adanya program unggulan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa yang lebih maksimal.  Maka dari perlu adanya solusi untuk 

mengatasi permasalan untuk meningkatkan hasil belajar yang baik, dengan 

meningkatkan minat belajar dan adanya suatu penyelenggaraan program 

unggulan. 

Di MTsN 2 Madiun terdapat program Unggulan terdapat beberapa 

program unggulan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Program 

Unggulan tersebut dibentuk untuk melayani dan mewujudkan harapan 

masyarakat agar anak-anaknya mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Adapun program unggulan di MTsN2 Madiun ada empat program 

unggulan yaitu : religion class, multimedia class, olahraga dan seni class dan 

super class sedangkan yang diteliti kelas super class dan religion class, 

menggunakan penilaian hasil belajar  aspek pengetahuan atau kognitif. 

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya program unggulan tersebut 
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mampu meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa MTsN 2 

Madiun, sehingga minat belajar siswa akan meningkat melalui program 

tersebut dan tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai.
11

  

 

B. BATASAN MASALAH  

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada baik teori, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dibatasi masalah program 

unggulan dan minat belajar  terhadap terhadap hasil belajar  siswa kelas VII 

mata pelajaran PAI MTsN 2 Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. RUMUSAN MASALAH  

1. Adakah pengaruh yang signifikan program unggulan terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII mata pelajaran PAI di MTsN 2 Madiun? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan  minat belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII mata pelajaran  PAI di MTsN 2 Madiun? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan program unggulan dan minat belajar  

secara bersamaan  terhadap hasil belajar siswa kelas VII mata pelajaran 

PAI di MTsN 2 Madiun? 

 

 

                                                           
11

 Wawancara salah satu guru Pengurus program Unggulan Nur Sulamah, S.Pd Pada 

tanggal 13  November 2018 jam 09.00 WIB 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan program unggulan terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII mata pelajaran di MTsN 2 Madiun 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan  minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII mata pelajaran PAI di MTsN 2 Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan program unggulan dan minat 

belajar secara bersamaan  terhadap hasil belajar siswa kelas VII  mata 

pelajaran PAI di MTsN 2 Madiun 

 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan 

masalah pendidikan terutama berkaitan dengan kecerdasan emosional dan 

pola asuh orang tua terhadap perilaku keagamaan siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini sekolah akan memperoleh gambaran 

tentang pengaruh program unggulan dan minat belajar terhadap hasil 

belajar  siswa. 

b. Bagi Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menganalisis bahwa program unggulan dan minat belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa   

c. Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini diharapkan siswa memahami pentingnya 

bersungguh- sungguh dalam belajar agar mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai khazanah untuk memperoleh wawasan ilmu pengetahuan 

dan diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam rangka mempermudah penulisan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis membagi kedalam lima bab yang masing- 

masing terdiri sub-sub bab yang berkaitan. 

Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi pikiran penulis untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “ Pengaruh Program Unggulan dan Minat Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas VII di MTsN 2 Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. Bab ini 

dibagi sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab kedua berisi landasan teori yaitu tentang yaitu tentang pengertian 

Program Unggulan, Minat Belajar, Hasil Belajar dan pengaruh Program 

Unggulan dan Minat terhadap Hasil Belajar, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yaitu rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data 

umumyang meliputi : sejarah, letak geografis MTsN 2 Madiun, visi, misi dan 

tujuan MTsN 2 Madiun, keadaan guru, tenaga pendukung, siswa, sarana dan 

parasarana serta struktur organisasi MTsN 2 Madiun dan data khusus yang 

meliputi : Pengaruh program unggulan dan minat terhadap hasil belajar PAI 

siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun Tahun Ajaran 2019/2020. 

Bab kelima penutup, bab ini berisi tentang  kesimpulan hasil penelitiann 

dan saran- saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Setelah melakukan telaah dari beberapa karya tulis, terdapat bebrapa 

buah karya penelitian yang mendukung yakni : 

1. Skripsi Abdur Rohim dengan judul ‘’Pengaruh minat belajar terhadap 

prestasi siswa pada bidang studi PAI’’. Ini bisa dilihat hasil dari rhitung 

lebih bresar ddari r tabel dengan taraf signifikan 5%   ( 0,523> 0,404) atau 

1% (0,523>0,515) dengan demikian hipotesis diterima. Semakin besar 

minat belajar siswa maka prestasi yang dihasilkan semakin baik.
1
 

2. Skripsi Nurul Futikhassa‟adah  dengan judul Pengaruh bakat dan minat 

terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. Ini di lihat ada pengaruh besar 

bakat dan minat yang signifikan terhadap hasil belajar pelajaran Aqidah 

Akhlak. Besar pengaruhnya 27, 8%, sedangkan 72,2% dipengaruhi faktor 

lain yang tidak sedang diteliti.
2
 

3. Skripsi Johan Wahyu Tri Astuti dengan judul Pengaruh siswa Keaktifan 

dan minat membaca terhadap hasil belajar PAI  menunjukkan bahwa 

menunjukkan faktor keaktifan belajar (X1) dan minat membaca (X2) 

                                                           
1
 Abur Rohim,  Pengaruh Minat Terhadap Prestasi Bidang Studi PAI ( Skripi : UIN 

Syarif Hidayatullah, 2011) 64 
2
 Nurul Futikhassa‟adah , Pengaruh bakat dan minat terhadap hasil belajar Aqidah 

Akhlak ( Skripsi : IAIN Ponorogo, 2017) 75 

11 



12 

 

 

berpengaruh sebesar 15,938%  terhadap hasil belajar (Y) dan 84, 062 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk model yang diteliti.
3
 

4. Skripsi Ahid Abdullah dengan judul Pengaruh Program Unggulan 

terhadap Kesenjanagan Prestasi Belajar ISBUMI (PAI) di SMPN 3 

Muhammadiyah 3  Depok 2015/2016 ada pengaruh program unggulan 

terhadap prestasi belajar (Y) siswa mata pelajaran ISBUMI, besar 

pengaruhnya yaitu 61%, sedangkan 39% dipengaruhi faktor lain 

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu di atas beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Telaah Penelitian pertama, skripsi 

Abdur Rohim persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

meneliti kuantitatif dengan variable X minat belajar variabel  Y prestasi/ hasil 

belajar yang membedakan peneliti menggunakan tiga variable X1, X2 dan Y. 

Penitian kedua, skripsi Nurul Futikhassa‟adah persamaan sama- sama meneliti 

kauntatif  dan menggunakan tiga variabel yang membedakan peneliti X1 

program unggulan sedangkan X2 minat belajar Y hasil belajar siswa sama. 

Penelitian ketiga, skripsi  Johan Wahyu Tri Astuti persamaan dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti kuantitatif dengan variabel  

yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah variabel X1 dan variabel  

Y  sama tentang hasil  belajar siswa. Penelitian keempat skripsi Ahid 

Abdullah persamaannya sama-sama meneliti kuantitatif dengan variabel X 

program unggulan dan variabel Y prestasi belajar / hasil belajar PAI siswa 

tapi, yang membedakan dalm peneitian ini yaitu bahwa ada  perbandingan 

                                                           
3 

Johan Tri Astuti, Pengaruh Keaktifan dan Minat Memebaca Terhadap Hasil Belajar 

PAI ( Skripsi :IAIN Ponorogo, 2017) 69 
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prestasi belajar antara kelas regular dan kelas unggulan dalam menerapkan 

program unggulan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar dan mahasiswa kata “belajar” merupakan 

kata yang tidak asing, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di 

lembanga pendidikan formal. Kegiatan belajar yang mereka lakaukan 

setiap waktu sesuai dengan keinginan, entah malam hari, siang hari, 

sore hari atau pagi hari. 

Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in 

behavior as aresult of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.
4
 

Slameto juga merumuskan belajar adalah suatub proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

                                                           
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) 12-13 
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Dari beberapa pendapat para ahli tentang belajar menurutnya 

belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan menlibatkan dua unsur, 

yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan 

proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang 

didapatkan itu bukan perubahan fisik, tetapi juga perubahan jiwa. Oleh 

karenanya, perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah 

perubahan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dan interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.
5
 

Belajar pada hakikatnya adalah tindakan aktif siswa sebagai 

konsekuensi dan reaksinya terhadap kondisi interaksional yang ada 

pada lingkungan. Aktivitas belajar akan tercipta jika siswa berada pada 

lingkungan yang memungkinkannya untuk bereaksi dan melakukan 

tindakan- tindakan serta mendapatkan pengalaman- pengalaman belajar. 

Partisipasi aktif dari siswa inilah yangmendukung efisiensi dan 

efektivitas peranan belajar pembinaan kompetensi siswa. Dengan 

demikian, belajar adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini tidak lain adalah 

kompetensi riil yang dimiliki oleh siswa.
6
 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

                                                           
5
 Ibid., 

6
Hanun Ashrohah dan Anas Amin Alamsyah, Buku Ajar Pengembangan Kurikulum ( 

Surabaya : Kopertais IV Press, 2011) 178- 179  
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darai seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan tingkan laku yang relatif  menetap. Dalam kegiatan belajar 

terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran atau 

kegiatan intruksional, tjuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh 

guru. Anak yang berhasil belajar ialah yang berhasil menacapai tujuan- 

tujuan pembelajaran atau tujuan- tujuan interaksional.
7
 

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Mulyono Abdurrahman, Pendididkan Bagi Anak Berkesulitan Belajar ( Jakarta : PT.  

Rineka Cipta, 2003) 37-38 
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Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

Unsur 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

2.1 

 Gambar Skema 

 

Dalam peta konsep di atas dapat dijelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi minat dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Faktor eksternal  

a) Lingkungan 

Luar 

Lingkungan 

Instrumental 

Kurikulum 

Program 

Sarana & 

fasilitas 

Guru 

Alami 

Sosial budaya 

Dalam 

Fisiologis Kondisi fisiologis 

Kondisi 

pancaindra 

Psikologis 

Kemampuan 

kognitif 

Kecerdasan 

Minat 

Bakat 

Motivasi  
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(1) Lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal anak 

didik, hidup dan berusaha didalamnya. Lingkungan belajar 

yang baik maka akan mempengaruhi hasil belajar yang baik, 

sebaliknya jika lingkungan belajar buruk juga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar.  

(2) Lingkungan seni budaya adalah lingkungan didalamnya adanya 

interaksi sosial antara satu dengan lainnya atau hubungan 

kebersamaan dengan masyarakat.
8
 

b) Faktor instrumental  

(1) Kurikulum 

Adalah  a plan  of learning  yang merupakan unsur yang 

subtansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan 

belajar tidak akan berlangsung, untuk mencapai target 

penguasaan kurikulum oleh anak didik terkadang dirasakan 

begitu sukar. Jadi, kurikulum dapat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar peserta didik di sekolah.
9
 

(2) Program 

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program 

pendidikan disusun untuk menjalankan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung 

dari baik tidaknya program pendidikan  yang dirancang. 

                                                           
8
 Syaiful, Psikologi.,176-180 

9
 Ibid., 
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Program pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang 

tersedia, baik tenaga, financial dan sarana prasarana. 

Bervariasinya potensi yang tersedia melahirkan program 

pendidikan yang berlainan untuk setiap sekolah. Maka dari itu, 

program pengajaran yang dibuat guru akan mempengaruhi 

proes belajar itu berlangsung. 

Program pengajaran yang dibuat tidak hanya berguna 

bagi guru, tetapi juga bagi anak didik. Dengan adanya program 

dalam pembelajaran akan menunjang tercapainya keberhasilan 

belajar peserta didik di sekolah.
10

 

(3) Sarana dan fasilitas 

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. 

Gedung sekolah misalnya tempat yang strategis bagi 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti 

ruang kelas, ruang dewan guru, perpustakaan, ruang tata usaha 

dll. Semua bertujuan memberikan kemudahan pelayanan anak 

didik. 

Fasilitas mengajar menrupakan kelengkapan mengajar 

guru yang harus dimliki oleh sekolah. Lengkap tidaknya 

fasilitas sekolah membuka peluang untuk lebih kreatif 

mengajar. 

                                                           
10

 Ibid., 181-182 
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 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan 

fasilitas mempengaruhi kegiatan proses belajar dan tercapainya 

hasil belajar yang baik. 

(4) Guru  

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. 

Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Jika hanya ada 

peserta didik tetapi gurunya tidak ada maka proses belajar 

mengajar tidak akan terlaksana. 

Guru yang memiliki suri teladan dan profesional  dalam 

mengajar akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

peserta didik.
11

 

2) Faktor internal  

a) Kondisi fisiologis 

Aspek fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang, jika kondisi fisik sehat maka juga 

berpengaruh terhadap proses belajar akan tetapi, jika kondisi fisik 

tidak sehat maka proses belajarnya terganggu dan berdampaak pada 

hasil belajar. 

b) Kondisi psikologis 

(1) Minat  

Minat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari 

                                                           
11

 Ibid., 183-185 
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hal lainnya, dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi atau hasil belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Dalam 

konteks itulah diyakini bahwa minat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar anak didik.  

(2) Kecerdasan 

Kecerdesan atau intelegensi peserta didik dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang, misalnya 

seseorang memiliki intelegensi baik (IQ-Nya tinggi) umumnya 

mudah belajar dan hasilnya cenderung baik.
12

 

(3) Bakat  

Bakat merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap 

proses dan hasil  belajar seseoarang. Menurut Sunarto dan 

Hartono bakat  memungkinkan seseorang untuk mencapaai 

prestasi dalam bidang tertent, akaan tetapi perlu latihan, 

pengetahuan, pengalaman dan motivasi agar bakat dapaat 

terwujud. 

(4) Motivasi  

Adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

melakukan sesuatu. Kuat lemahnya motivasi seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilan  belajar. 

                                                           
12

 Ibid., 190 
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(5) Kemampuan kognitif  

Ranah kognitif merupakan  kemampuan yang selalu 

dituntut kepada peserta didik untuk dikuasai. Karena 

penguasaan kemmapuan yang paling dasar adalah penguasaan 

ilmu pengetahuan.
13

 

Hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan nilai hasil 

belajar Ujian Tengah Semester (UTS) mata pelajaran PAI ( 

Aqidah Akhlak, Fiqh, SKI, Al-Qur‟an Hadits) kelasVII 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. 

2. Program Unggulan  

a. Program  

Merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa 

harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terikat, untuk 

mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program 

mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah  unit administrasi 

yang sama, atau sasaran-sasaran yang salin bergantung dan saling 

melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan 

atau berurutan.
14

 

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan 

persiapan dan desian atau rancanagan. desain berasal dari bahasa 

inggris yaitu decine. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran yaitu 

                                                           
13

 Ibid., 190-193 
14

 Muhaimin Suti‟ah dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan ( Jakarta : 

Kencana, 2009) 349  
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rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga progam 

pembelajaran. 

Hasil belajar yang akan digunakan dalam penelitian adalah hasil 

belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun yaitu hasil belajar UTS 

(Ujian Tengah Semester) pada mata pelajaran PAI ( Aqidah Akhlak, 

Al-Qur‟an Hadits, Fiqh dan SKI). 

b. Pengertian Program Unggulan 

Wawasan keunggulan merupakan cara pandang bangsa Indonesia 

untuk perilaku sikap yang terbaik menurut kemampuan warga Negara 

secara konsisten warga Negara secara konsisten dan berdisiplin dalam 

rangka pembangunan bangsa. Wawasan keunggulan meliputi iman 

dan taqwa terhadap Tuhan Yang M aha Esa, kemandirian yang 

mampu menghadapi era globalisasi, keunggualan yang dapat 

menghasilkan karya yang bermutu, dan profesionalisme dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebersamaan dan 

kekeluargaan dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa 

(Depdikbud 1996). Dengan wawasan keunggulan itu diharapkan 

bangsa Indonesia mencapai keunggulan dalam percaturan 

Internasional (Depdikbud 1996). Oleh karena itu, wawasan 

keunggulan yang telah menjadi kebijakan pemerintah perlu 

dibudayakan dalam penyelenggraaan pendidikan. Keunggulan 
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informasi dan konsep mengnai wawasan keunggulan hendaknya terus- 

menerus dimasyarakatkan.
15

 

Menurut Arifin Silalahi yang ditulis dalam karya Yudiguntara 

Hadi bahwa Program Unggulan adalah kelas menyediakan program 

pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan 

bakat dan kreativitas yang dimilikinya untuk memnuhi kebutuhan 

peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat  siswa.
16

 

Secara religius, konsep dasar penyelenggaraan program unggulan 

adalah adanya kemampuan yang beragam dari peserta didik. 

Keberagaman itulah diperlukan perlakuan yang berbeda pula antara 

peserta didik satu dengan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam 

surat An-Nisa‟ : 58  

                       

                       

  

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat”. 

 

                                                           
15

 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar  Dari Sentralisasi 

Menuju Desentralisasi ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012) 27-28 
16

 Yudiguntara Hadi Tesis :Pengelolaan Kelas Unggulan Dalam Meningkatkan Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 MARABAHAN KABUPATEN 

BARITO KUALA 
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Mengacu pada ayat di atas, dikaitkan dalam dunia pendidikan, 

seorang guru harus menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa 

dengan kemampuan siswa serta adil terhadap mereka. Adil berarti 

sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. 

c. Karakteristik Program Kelas Unggulan 

1) Unggul potensi siswa 

Berarti siswa yang tergabung dalam program kelas unggulan 

memiliki kapsitas sangat baik sehingga suntikan sedikit saja 

mereka termotivasi belajar sendiri, sesuai potensi unggulannya. 

2) Unggul potensi guru 

Berarti guru mengajar di program kelas unggulan harus 

memiliki alat- alat pendidikan, kewibawaan, kasih saying yang 

tulus, keteladanan,, penguatan ketegasan yang mendidik serta 

menguasai alat- alat pembelajaran seperti kurikulum, teknologi 

pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. 

3) Unggul program pembelajaran 

Berarti rancangan pembelajaran efektif mewujudkan hasil 

belajar yang prima sesuai tujuan program kelas unggulan. 

4) Unggul sarana prasarana 
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Unggul sarana prasarana berarti tersediannya sarana dan prasarana 

yang memadai serta pemanfaatannya dengan baik untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran.
17

 

5) Unggul kemitraan  

Unggul kemitraan berarti sekolah, masyarakat, komite 

sekolah untuk pemerintah memiliki visi dan semangat yang sama 

dalam membangun pendidikan bermutu di sekolah. 

6) Dukungan dana 

Berarti tersediannyya dana serta penggunaan yang relevan 

untuk mendukung kepentingan kegiatan dan tujuan program kelas 

unggulan.
18

 

Menurut Djoyo Negoro (1998) bahwa karakteristik program 

Unggulan  yaitu : a) prestasi akademik dan non- akademik di atas rata- 

rata sekolah di daerahnya. b) sarana prasarana dan layanan yang lebih 

lengkap, c) sistem pembelajaran yang lebih baik dan waktu belajar 

lebih panjang, d) melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap 

pendaftar, e) mendapat animo yang lebih besar dari pendaftar, f) biaya 

sekolah/madrasah lebih tinggi dari sekolah sekitarnya.
19

 

Dimensi lain sebagai ciri program unggulan yang ditegaskan oleh 

Depdikbud adalah sebagai berikut:
20

 

                                                           
17

 Yudigubtara Hadi,  Pengelolaan Kelas Unggulan Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa ( Skripsi, UIN, Malang, 2015) 36-39 
18

 Ibid., 
19

 Agus Maimun dan Agus Zaenal Fitri, Madrasah Unggulan Pendidikan Lembaga 

Pendidikan Alternatifdi Era Konpetitif ( Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2010) 43 
20

 Ibid., 43-44 
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a. Input terseleksi secara ketat. Dengan criteria tertentu dan melalui 

prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang 

dimaksudkan adalah 1) prestasi belajar, 2) intelegensi dan 

kreativitas, 3) tes fisik, jika diperlukan. 

b. Sarana dan prasarana yang menunjang. Untuk memenuhi 

kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, 

baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakulikuler. 

c. Lingkungan belajar yang kondusif. Untuk berkembangnya potensi 

menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun 

social-psikologis. 

d. Guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Untuk menangani 

pendidikan yang unggul harus didukung dengan guru yang unggul 

dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar dan 

komitmen melaksanakan tugas.
21

 

e. Inovasi kurikulum. Kurikulumnya dapat diperkaya dengan 

pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai tuntutan 

belajar peserta didik motivasi belajar yang tinggi.Kurun waktu 

belajar yang lebih lama dibanding madrasah/sekolah lain.untuk 

memaksimalkan pembinaan siswa perlu adanya sarana yang bisa 

menyalurkan bakat dan minatnya seperti perpustakaan, alat- alat 

olahraga dsb. 

                                                           
21

Ibid.,  
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f. Proses belajar yang berkualitas dan responsibel. Selain 

pembelajaran yang berkualitas juga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan, baik kepada siswa, masyarakat dan 

lembaga. 

g. Program pengayaan. Melalui pengembangan kurikulum, program 

pengayaan dan nperluasan, pembelajaran remidial, pelayanan 

bimbingan dan konseling yang berkualitas, dan disiplin. 

Dari beberapa pandangan di atas bahwa kriteria program 

unggulan di luar negeri sangat berbeda deengan di indonesia. Ciri 

program kelas unggul menurut wayson lebih menekankan pada situasi 

yang kondusif, sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman, akan 

tetapi di Indonesia lebih kepada kesediaan srana prasarana untuk 

mendukung terciptanya pembelajaran baik. Ada beberapa kriteria 

tambahan, antara lain :
22

 

a. Memiliki keagungan akhlak dan keluhuran budi. 

b. Terciptanya budaya yang religus di sekolah. 

c. Integrasi antara wawasan agama dan umum dalam pembelajaran. 

d. Pengembangan kognitif, kepribadian dan spiritual secara 

integratif. 

d. Dasar penyelenggaraan Program Unggulan.  

Dasar penyelenggaraan program unggulan terdapat dalam 

UU.No. 20 tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan  Nasional 

                                                           
22

Ibid.,44-46 
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bahwasanya “warga negara memiliki kecerdasan dan bakat istimewa 

yang berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Selanjutnya Menteri Pendidikan dan kebudayaan membuat 

keputusan untuk mengatur tentan pelayanan pendidikan untuk 

mewadahi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi 

atau bakat istimewa dengan SK nomor 054/U/1993 : 

1) Pelayanan bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 

2) Pelayanan pendidikan peserta didik yang memiliki bakat istimewa 

dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat 

diberikan dengan menyelenggarakan program khusus.
23

 

e. Implementasi Program Unggulan di Sekolah atau Madrasah. 

Satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan 

wawasan keunggulan di sekolah atau madrasah adalah pengembangan 

wawasan keunggulan, untuk mengembangkan sekolah atau madrasah 

yang unggul dituntut adanya tenaga profesional dan fasilitas yang 

memadai. Untuk membina siswa dalam mengembangkan kecerdasan, 

kemampuan, keterampilan dan potensinya seoptimal mungkin 

sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terbaik 

sebagaimana semangat konsep wawasan keunggulan. 

                                                           
23

Ibid., 32-33  
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Untuk pembelajaran keunggulan bahwa pembelajarn keunggulan 

bukanlah pembelajaran yang secara khusus dirancang dan 

dikembangkan hanya untuk siswa yang unggul, melainkan lebih 

merupakan pembelajaran yang secara metodologis maupun psikologis 

dapat membuat semua siswa mengalami belajar maksimal dengn 

memperhatikan kapasitasnya msing- masing. Ada 3 indikator 

pembelajaran Program unggulan:  

1) Pembelajaran dikatakan unggulan apabila dapat melayani semua 

siswa. 

2) Dalam pembelajaran unggulan semua anak mendapatkan 

pengalaman belajar semaksimal mungkin. 

3) Walaupun semua siswa mendapatkan pengalaman belajar 

maksimal, prosesnya sangat bervariasi tergantung pada tingkat 

kemampuan peserta didik.
24

  

f. Tujuan program Unggulan. 

Tujuan Penyelenggaraan program Unggulan yaitu:
25

 

1) Mempersiapkan peserta didik yang cerdas, beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang maha esa memiliki budi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat  jasmani dan 

rohani. 

                                                           
24

 Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu.,28-31 
25

 Ibid., 29 
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2) Memberi kesempatan kepada siswa  agar lebih cepat mentransfer 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan sesuai 

perkembangan bakat dan minat yang dimilikinya. 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih cepat 

menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sesuai ketentuan 

kurikulum. 

4) Memberikan penghargaan bagi sisiwa yang berprestasi baik. 

5) Mempersiapkan lulusan siswa yang unggul di bidang pegetahuan 

dan teknologi sesuai perkembangan mental anak, sehingga anak 

dapat meningkatkan minat belajar sesuai dengan bakat, minat  dan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Dalam melaksanakan Program unggulan para guru mampu 

menjamin semua siswa akan dibimbing ke arah perubahan yang lebih 

baik. 
26

 

g. Strategi Pengembangan Layanan Siswa Melalui Program Unggulan  

Strategi Pengembangan program unggulan melalui tingkat 

kemampuan dari siswa yaitu dengan penggelompokan kelas. Agar 

siswa mampu mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. 

Melalui sistem penggelompokan kelas ini, siswa diharapkan 

lebih optimal, karena mendapat layanan pembelajaran yang 

proporsional, sekurang-kurangnya ada keuntungan penggelompokan 

kelas yaitu : (1) setiap siswa mendapat layanan pembelajaran sesuai 

                                                           
26

 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia : Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di 

Indonesia ( Bandung : Mizan Pustaka, 2009) 91-96  
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dengan kapasitas dan kemampuannya, (2) jarang ditemukan siswa 

yang gagal atau berhenti belajarnya, (3) ketuntasan belajar siswa lebih 

cepat tercapai, dan (4) siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan minat, bakat dan kemampuannya secara individu.
27

   

3. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat 

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu 

yang berharga bagi orang. Sesutau yang berharga bagi seseorang 

adalah yang sesuai kebutuhannya. Minat anak terhadap sesuatu timbul 

dari berbagai sumber antara lain perkembangan instrinsik dan hasrat, 

pengaruh lingkungan, pengalaman, kebiasaan dan lain sebagainya.
28

  

Minat menurut Sukardi diartikan sebagai suatu kesukaan, 

kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Hansen menyatakan bahwa 

minat belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, 

ekspresi dan konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan dan 

pengaruh eksternal atau lingkungan. Dalam praktiknya, minat atau 

dorongan dalam diri siswa terkait dengan apa dan bagaimana siswa 

dapat mengaktualisasikan diri melalui belajar. 
29

 

Menurut Sukartini Perkembangan minat tergantung pada 

kesempatan belajar yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, bahwa 

perkembangan minat sangat tergantung pada lingkungan dan orang- 
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orang dewasa yang erat pergaulannya dengan mereka, sehingga secara 

langsung akan berpengaruh pula terhadap kematangan psikologinya. 

Lingkungan bermain, teman sebaya dan pola asuh orang tua 

merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan 

minat seseorang. Di samping itu, dengan kecenderungan masyarakat 

yang senantiasa berkembang, Lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat dan pola pergaulan akan merangsang tumbuhnya minat 

baru secara lebih terbuka.
30

 

Minat secara psikologis banyak dipengaruhi oleh perasaan 

senang atau tidak senang yang terbentuk pada setiap fase 

perkembangan fisik dan psikologis anak. Pada tahap tertentu rasa 

senang dan tidak senang ini akan membentuk pola  minat. 
31

 

Berangkat dari konsep bahwa minat merupakan motif yang 

dipelajari, yang mendorong dan mengarahkan individu untuk 

menemukan serta aktif dalam kegiatan- kegiatan tertentu, akan dapat 

diidentifikasi indikator- indikator minat dengan menganalisis 

kegiatan- kegiatan, Sukartini menyebutkan ada empat hal, yaitu : 1) 

Keinginan untuk memiliki sesuatu 2) objek atau kegiatan yang 

disenangi 3) jenis kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu 

yang disenangi, dan 4) upaya- upaya yang dilakukan untuk 
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merealisasikan keinginan atau rasa terhadap objek atau kegiatan 

tertentu.
32

 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 

berminat terhadap sutu aktivitas itu secara konsisten dengan rasa 

senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal tau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
33

 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar yang rendah akan menghasilkan 

prestasi yang rendah. dalam konteks itulah minat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak didik. upaya membangkitkan minat 

siswa dalam penentuan jurusan atau program harus disesuaikan 

dengan minat anak didik dan tidak ada pemaksaan untuk memilih 

jurusan/ program yang dinginkan siswa, sehingga siswa bebas 

memilih jurusan atau program pembelajaran yang dinginkan sesuai 

kemampuannya.
34

 

Minat (interest) pada suatu atau topik tertentu atau topik tertentu, 

adalah menganggap program itu menarik dan menantang. 
35

Jadi, minat 

adalah suatu bentuk motivasi intrinsik. Siswa yang tertarik pada suatu 

tugas dimana dia sangat tertarik minatnya terhadap sesuatu akan 

mengalami efek positif yang signifikan seperti kesenangan, 
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kegembiraan dan kesukaan. 
36

 Siswa yang tertarik pada suatu program 

tertentu mencurahkan perhatian lebih banyak pada program tersebut 

dan ikut terlibat langsung pada program tersebut. 

b. Indikator minat 

Indikator minat siswa : 

1) Perasaan senang 

Seseorang yang memiliki perasaan senang dan suka dalam 

hal tertentu ia cenderung mengetahui antara perasaan dengan  

minat. Siswa yang berminat terhadap Al-Qur‟an akan dalam 

membacanya. Ia akan rajin membaca dan terus menerus terus 

menerus mempelajari semua ilmu yang berhubungan dengan Al-

Qur‟an. Ia akan mengikuti bacaan Al-Qur‟an dengan antusias 

tanpa ada beban paksaan beban dari dirinya. Minat menurut 

Sukardi diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu. 

2) Perhatian  

 Adanya perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas 

jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian dan sebagainya 

yang mengesampingkan yang lainnya. Orang yang berniat 

membaca Al-Qur‟an dalam dirinya terdapat kecenderungan- 

kecenderungan yang kuat untuk selalu memberikan perhatian 
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yang besar terhadap obyek yang diamatinya. Jadi, siswa yang 

pikirannya terfokus dengan apa yang dibacanya. 

3) Perasaan tertarik  

 Menurut Crow dan Crow „‟bisa berhubungan dengan daya 

gerak yang cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda atau 

kegiatan apapun bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang 

oleh kegiatan tersebut. 
37

 

4) Giat belajar 

 Aktivitas giat belajar di luar sekolah merupakan indikator 

yang dapat menunjukkan keberadaan minat pada diri siswa, siswa 

dengan minat yang tinggi, akan merasa bahwa pelajaran yang 

diberikan, akan merasa bahwa pelajaran yang diberikan dis 

sekolah sangatlah terbatas waktunya, sehingga perlu untuk 

mencari pengetahuan di luar jam pelajaran. 

5) Mengerjakan tugas 

 Kebiasaan mengerjakan tugas yang diberikan guru 

merupakan salah satu indikator minat siswa. Tugas yang 

diberikan guru bertujuan untuk memperdalam kemampuan siswa. 

Siswa yang memiliki minat yang tinggi menyadari pentingnya 

melaksanakan tugas-tugas dari guru ia lebih menguasai materi 

dengan baik.  

6) Mengetahui tujuan belajar 
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 Belajar adalah suatu aktivitas yang bertujuan. Tujuan 

belajar ini ada yang benar- benar disadari oleh siswa. Tujuan 

belajar tersebut erat kaitannya dengan perubahan dan 

pembentukan tingkah laku tertentu.
38

 

Menurut Slameto indikator minat adalah :  

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari terus menerus. 

2) Ada rasa suka pada sesuatu yang diminati. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati. ada keterikatan pada sesuatu aktivitas- aktivitas yang 

diminati. 

4) dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.
39

 

Menurut Syaiful  Bahri Djamarah mengungkapkan bahwa minat 

dapat diekspresikan melalui :
40

 

1) Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu yang berasal 

dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri. 

2) pernyataan lebih menyukai atau dapat dikatakan senang terhadap 

sesuatu. 

3) Ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruhnya. Ketertarikan dapat muncul dikarenakan seseorang 

merasa kebutuhannya dapat terpenuhi. 
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4) Timbulnya minat disebabkan berbagai hal,  antara lain keinginan 

kuat untuk menaikkan martabat atau mendapat pekerjaan. 

 

c. Ciri –ciri Minat 

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan ciri-ciri minat 

Elizabeth  Horluck menyerbut ada tujuh ciri minat, yang masing- 

masing dalam hal ini dibedakan antara ciri minat secara spontan 

maupun terpola sebagaimana yang dikemukakan oleh Gagne diatas. 

Ciri- ciri ini, sebagai berikut : 
41

 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan 

mental, perubahan minat dalam hubungannya dengan perubahan 

usia. 

2) Minat tergantung pada kegiatan pada belajar. Kesempatan belajar 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya minat seseorang. 

3) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin 

ini dikarenakan keadaaan fisik yang tidak memungkinkan. 

4) Minat dipengaruhi oleh budaya. Budaya sangat memengaruhi 

sebab jika budaya sudah mulai  luntur mungkin minat juga ikut 

luntur. 

5) Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan perasaan, 

maksudnya bila suatu objek dihayati sebagaai sesuatu yang sangat 
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berharga, maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya 

diminatinya.  

6) Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senag terhadap 

sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 

d. Pengaruh minat terhadap Kegiatan Belajar Siswa 

Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar siswa. Suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan 

minat siswa maka akan berpengaruh pada hasil belajar siswa, 

demikian juga dengan adanya minat belajar siswa akan merangsang 

siswa untuk termotivasi dalam belajar. 

Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peranan 

penting dalam belajar. Karena minat ini merupakan suatu kekuatan 

motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian 

terhadap seseorang, benda, atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, 

minat merupakan unsur yang menggerakkan motivasi seseorang 

sehingga orang tersebut dapat berkonsentrasi terhadap suatu benda 

atau kegiatan tertentu.
42

 

e. Faktor- faktor yang memengaruhi minat belajar 

Menurut Makmur, faktor- faktor yang mempengaruhi minata 

yaitu :
43

 

1) Faktor kebutuhan dalam  
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Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan  

(psikologi). 

2) Faktor motif sosial  

Timbulnya minat dari dalam diri seseorang dapat didorong 

oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, 

penghrgaan dari lingkungan ia berada. 

3) Faktor emosional  

Faktor emosional merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek 

tertentu. 

Menurut Reber yang dikutip oleh Muhibbin Syah 

mengemukakan bahwa minat banyak bergantung pada faktor internal 

seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.
44

 

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pemusatan perhatian 

Menurut Wasty Soemanto perhatian adalah pemusatan 

tenaga dan kekuatan jiwa yang tertuju kepada suatu obyek. 

b) Keingintahuan  

Keingintahuan yang ada pada individu sejalan dengan daya 

kreativitasnya. Biasanya menunjukkan keinginan untuk 

mengetahui lebih banyak tentang obyek tersebut. Dengan adanya 

ingin tahu yang besar terhadap obyek tertentu, maka individu 
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akan berminat untuk mengetahui lebih banyak tentang obyek 

menarik minatnya. 

c) Motivasi 

Menurut muhibbin Syah motivasi pemasok daya untuk 

bertingkah laku terarah, jadi motivasi dapat dikatakan dorongan 

yang dimiliki setiap individu. 

d) Kebutuhan  

Kebutuhan adalah segala hal yang diperlukan dan 

diutamakan manusia untuk mempertahankan hidup secara alami. 

Perasaan menyukai akan hal menarik perhatian akan dilakukan 

merupakan kebutuhan masa depan yang harus diwujudkan. 

Sedangkan faktor- faktor eksternal yang dapat mempengaruhi  

minat seorang terhadap obyek  atau benda, menurut Dalyono faktor 

eksternal yang juga mepengaruhi minat seperti lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan masyarakat.
45

 

f. Meningkatkan minat belajar siswa. 

Dalam kegiatan belajar, juga dalam proses pembelajaran, minat 

diharapkan timbul dari diri siswa itu sendiri, tanpa ada paksaan dari 

luar, agar siswa lebih aktif dan baik. Yang baik, seharusnya anak 

mengetahui akan minatnya, karena tanpa tahu apa yang diminatinya, 

maka tujuan belajar yang diinginkan tidak akan tercapai dengan baik. 
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untuk mengantisipasi kondisi tersebut hendaknya seseorang guru 

memelihara anak didiknya  : 
46

 

1) Meningkatkan minat anak- anak seorang guru mempunyai 

kewajiban untuk meningkatkan minat siswanya. Minat merupakan  

kompenen penting pembelajaran. 

2) Memelihara minat yang timbul, apabila anak menunjukkan minat 

kecil, guru harus memelihara minat tersebut. 

3) Minat adalah bahan pertimbangan untuk mengetahui kesenangan 

anak, sehingga kecenderungan minat terhadap sesuatu yang perlu 

pertimbang yang lebih lanjut.  

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat ditegaskan 

bahwa minat belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menunjang tercapainya efektivitas proses belajar dan mengajar, 

dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang 

bersangkutan. 

g. Strategi pengembangan  minat 

Pengembangan minat diarahkan untuk merancang masa depan 

yang total bagi siswa. siswa dipandang sebagai pribadi yang memiliki 

potensi yang berbeda-beda yang perlu diaktualisasikan secara optimal. 

Untuk itu, membutuhkan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya bakat dan minat tersebut. dengan mengadaptasi 

pikiran Gagner mengenai multiple intelegensi, maka arah 
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pengembangan mencakup : (1) linguistic intelligence , ( 2) logical- 

mathematical intelligence, (3) visual-spatial intelligence, (4) body 

cinesthetic intelligence (5) musical intelligence, (6) interpersonal 

intelligence , dan (7) interpersonal intelligence.
47

 

Ketujuh aspek inilah ditumbuhkembangkan dalam kegiatan 

pengembangan minat siswa. siswa diberi kebebasan memilih program 

yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
48

  

4. Pengaruh Program Terhadap Hasil Belajar  

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program 

pendidikan disusun untuk menjalankan demi kemajuan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik tidaknya program 

pendidikan  yang dirancang. 

Program pengajaran yang dibuat guru akan mempengaruhi proes 

belajar itu berlangsung. Program pengajaran yang dibuat tidak hanya 

berguna bagi guru, tetapi juga bagi anak didik. Dengan adanya program 

dalam pembelajaran akan menunjang tercapainya keberhasilan belajar 

peserta didik di sekolah.
49

 

5.  Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Minat berperan penting dalam kehidupan dan berpengaruh besar 

terhadap tingkah laku dan tingkah laku dan sikap seseorang. Merupakan 

salah satu faktor utama mendukung kesuksesan siswa dalam belajar. 
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Karena bila hal yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sungguh- sungguh. 

Minat belajar sangat mempengaruhi hasil belajar, apabila bahan 

pelajaran tersebut kurang menarik baginya yang berakibat siswa belajar 

kurang baik. Minat belajar merupakan suatu kecenderungan subyek 

merasa tertarik pada mata pelajaran yang tinggi membuat siswa mencapai 

hasil belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat 

belajar yang rendah. 
50

  

 

6. Pengaruh Program Unggulan Dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa  

Program unggulan adalah sebuah program yang mempunyai 

keinginan yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan di dunia dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang oleh akhlakul 

karimah. Tujuan dari  salah satu program ini memberi kesempatan kepada 

siswa  agar lebih cepat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

diperlukan sesuai perkembangan bakat dan minat yang dimilikinya.
51

 

Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

siswa. Suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa 

maka akan berpengaruh pada hasil belajar siswa, demikian juga dengan 

adanya minat belajar siswa akan merangsang siswa untuk termotivasi 
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dalam belajar.
52

 Siswa yang berada di dalam program kelas unggulan akan 

semakin tinggi minatnya maka akan berpengaruh terhadap prestasinya.
53

 

 Program unggulan merupakan salah satu cara agar meningkatkan minat 

belajar siswa, jika minat belajar siswa itu meningkat maka akan 

berpngaruh terhadap hasil belajar siswa yang baik. Tapi jika minat belajar 

siswa itu rendah maka hasil belajar pun rendah. 

C. Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian di atas, maka kerangka 

berpikirnya adalah : 

1.  Jika program unggulan dan minat belajar baik, maka hasil belajar PAI 

siswa  kelas VII MTsN 2 Madiun  akan meningkat. 

2. Jika program unggulan dan minat baik, maka hasil belajar PAI siswa kelas 

VII MTsN 2 Madiun akan menurun. 

3. Jika program unggulan dan minat belajar kurang baik maka, hasil belajar 

PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun akan menurun. 

4. Jika program unggulan dan minat belajar kurang baik maka, hasil belajar 

PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun akan meningkat. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
54

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nihilnya (Ho): 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun ajaran 

2018/2019. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun ajaran 

2018/2019. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan dan 

minat belajar siswa secara bersamaan terhadap hasil belajar  siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

2. Hipotesis Aleternatif (Ha): 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan  terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun ajaran 

2018/2019. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun ajaran 

2018/2019. 
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c. Ada pengaruh signifikan antara program unggulan  dan minat belajar   

secara bersamaan terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 

Madiun tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang di 

dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke 

lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai 

dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, 

perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.  

Macam-macam penelitian kuantitatif yaitu 

eksperimental dan non eksperimental. Peneliti 

menggunakan metode penelitian kuantitatif non 

eksperimental yang memiliki jenis-jenis diantaranya 

eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental 

lemah, subjek tunggal.
1
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Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel. 

Yakni 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 

Variabel independennya yaitu program kelas unggulan  

dan minat, sedangkan variabel dependennya yaitu hasil 

belajar siswa. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah 

Program Unggulan (  ) dan Minat (    Hasil Belajar 

(Y). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar 

Program Unggulan dan Minat terhadap Hasil belajar 

siswa dilakukan analisis regresi ganda.  

 

   Gambar desain penelitian 
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Keterangan:  

  : Program Unggulan 

  : Minat Belajar 

 : Hasil Belajar 

B. POPULASI DAN SAMPEL  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang 

diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai 

maupun hal-hal yang terjadi
2
.Sedangkan dalam 

penelitian ini populasinya adalah siswa program 

unggulan (super class dan religion class)  di MTsN 2 

Madiun yang berjumlah 202 siswa. 

 

 

 

 

                                                           
2
Ibid, 215. 
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Tabel 3.1 

Jumlah siswa program kelas unggulan 

Di MTsN 2 Madiun 

Kelas Jumlah  Seluruh 

Populasi 

Program Unggulan 

(super class dan 

religion class) 

52 Siswa 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajarinya semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang 
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diambil dari populasi.
3
 Menurut Suharsimi 

Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih. Teknik ini disebut dengan teknik 

sampel random atau sampel acak.
4
 dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 

purposive sampling, karena populasi yang 

diteliti kurang dari 100 dan sampel yang 

diteliti sesuai dengan tujuan peneliti. 

Dalam pengambilan sampel ini, 

penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel 

                                                           
3
 Ibid., 118. 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134. 
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dengan pertimbangan tertentu.Misalnya akan 

melakukan penelitian tentang ahli makan, 

atau penelitiantentang kondisi politik suatu 

daerah maka sampel sumber datanya ahli 

politik. 
5
 Jadi, sampel yang dipilih adalah 52 

siswa dari program unggulan yang meliputi 

program super class, Kelas olahraga dan 

seni, religion class, kelas multimedia. Dari 

keempat program yang ada yang dipilih 

adalah religion class dan super class, karena 

kedua kelas tersebut sesuai dengan tujuan 

peneliti yang lebih mengarah pada penelitian 

tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI yang meliputi Aqidah Akhlak, 

Fiqh, SKI dan Al-Qur’an Hadits. Maka 

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian, 124. 
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sampel sumber datanya juga tentang hasil 

belajar PAI pada siswa program unggulan.  

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Pada umumnya penelitian akan berhasil 

apabila menggunakan instrumen. Instrumen 

sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian 

adalah: 

1. Data tentang program unggulan di MTsN 2 

Madiun 

2. Data tentang minat belajar siswa di MTsN 2 

Madiun. 

3. Data tentang hasil belajar siswa di MTsN 2 

Madiun 
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Adapun instrumen pengumpulan data 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item 

(+) (-) 

Program kelas 

unggulan (X1). 

 

 

 

 

a. Prestasi  1,13,22 2,17 

b. Sarana dan prasarana dan 

layanan yang lebih 

lengkap 

4,5,6,24 7 

c. Sistem/Model 

Pembelajaran 

8,11,23, 

20 

12 

d. Waktu Belajar       

10,14,15 

 

9 

e. Seleksi  25,26 27 

f. Animo 3, 18, 19 21 

Variabel 

Independen Minat 

Belajar(X2) 

a. Kecenderungan untuk 

memperhatikan dan 

mengenag sesuatu yang 

dipelajari 

1,3,6 2,4 

b. Rasa suka  5,7,14,15 

 

9 

 

c. Kebanggaan dan 

kepuasan 

11, 12,18 10 

d.   Partisipasi  

  

8,16,17,19 13, 

20 
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Variabel 

Dependen/Hasil 

Belajar (Y) 

 

Nilai UTS Siswa Kelas VII/ 

Semester 1 

 

 

 

 

 

D. Pengumpulan Data 

Teknik pengumplan data adalah cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.
6
 Adapun teknik 

pengumpulan data yang dugunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya jawab dengan responden).
7
 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

                                                           
6
 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 64.  

7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 219. 
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data yang dilakukan dengan cara membei 

seperangkat pertanyaan atau pernyatan 

tertulis kepada responden untuk di 

jawabnya.
8
 

Sedangkan skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang terhadap fenomena atau 

gejala sosial yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai 

variabel penelitian.
9
 

Berikut pemberian skor untuk setiap 

jejang skala likert baik itu pertyanaan yang 

positif ataupun yang negatif yang dapat 

dilihat pada tabel. 

                                                           
8
 Arikunto, Prosedur Penelitian, 194. 

9
  Wulansari, Penelitian Pendidikan, 73.  
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Tabel 3.3 

Gradasi Skala Likert 

Jawaban Gradasi 

Positif 

Gradasi 

Negatif 

Sangat Setuju SS 4 1 

Setuju S 3 2 

Tidak Setuju TS 2 3 

Sangat Tidak 

Setuju 

STS 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk 

mencari mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, notulen 

rapat dan sebagainya.
10

 Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang MTsN 2 Madiun, 

struktur organisasi sekolah dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sekolah dan 

                                                           
10

  Arikunto, Prosedur Penelitian, 231. 
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data nilai UTS (Ujian Tengah Semester) 

PAI yang meliputi Aqidah Akhlak, Fiqih, 

SKI, Al-Qur’an Hadits siswa kelas VII 

MTsN 2 Madiun. 

 

3. Wawancara/ Interview 

Wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya. Ada beberapa faktor yang  memp 

engaruhi arus informasi dalam 

wawancarayaitu : pewawancara, responden, 

pedoman wawancara dan situasi.
11

 

Pedoman wawancara berisi uraian 

penelitian biasanya dituangkan dalam bentuk 

daftar pertanyaan agar proses wawancara 

                                                           
11

Sudaryono,  Metode Penelitian Pendidikan ( Jakarta : 

Kencana,2016) 82-84  
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dapat berjalan dengan baik. Isi pertanyaan 

atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, 

pemgetahuan,konsep, pendapat, persepsi atau 

evaluasi si responden berkenaan dengan 

fokus masalah atau variabel – variabel yang 

dikaji dalam penelitian.
12

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitia kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh respon 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
13

 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

                                                           
12

Ibid.,  
13

  Sugiyono, Metode Penelitian, 207. 
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Instrumen dalam suatu penelitian 

perlu di uji validitas dan reliabilitasnya. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya 

di ukur.
14

 Jadi validitas instrumen 

mengarah pada ketepatan instrumen 

dalam fungsi sebagai alat ukur. 

Adapun cara menghitungnya 

yaitu dengan menggunakan korelasi 

product moment dengan rumus:
15

 

Rxy = 
     (   (   

√(     (    )(     (    )

 

Keterangan:

 

                                                           
14

 Ibid., 
15

 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 84. 



99 

 

 

xyR
 

: Koefisien korelasi antara 

variabel X dan Y

 
N  : Jumlah responden

 
∑X : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y

 
XY : Jumlah hasil perkalian antara 

X dan Y 

Apabila Rxy   rtabel, maka 

kesimpulannya item kuesioner tersebut 

valid. Apabila Rxy   rtabel maka 

kesimpulannya item kuesioner tersebut 

tidak valid. 

Jika harga di atas 0,361 maka butir 

instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid, sebaliknya jika harga korelasi 

dibawah 0, 361 maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrument 
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tersebut tidak valid sehingga diperbaiki 

atau dibuang dan sebaliknya.
16

 

Pada uji validitas instrument ini, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 30 

responden dengan menyebar angket 

sebanyak 27 item untuk variabel 

program unggulan, dan 20 untuk 

variable minat belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

  Sugiono, Penelitian Kuantitatif., 188-189. 
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 Tabel 3.4  

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Penelitian Program Unggulan dan 

Minat Belajar Siswa 

No. 

Soal 

Validitas Keterangan  

rhitung rkritis 

1 0,549 0,361 Valid 

2 0,601 0,361 Valid 

3 0,418 0,361 Valid 

4 0,402 0,361 Valid 

5 0,493 0,361 Valid 

6 0,534 0,361 Valid 

7 0,394 0,361 Valid 

8 0,716 0,361 Valid 

9 0,306 0,361 Tidak Valid 

10 0, 378 0,361 Valid 

11 0,572 0,361 Valid 
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12 0.039 0,361 Tidak Valid 

13 0,656 0,361 Valid 

14 0, 420 0,361 Valid 

15 0,412 0,361 Valid 

16 0, 425 0,361 Valid 

17 0,587 0,361 Valid 

18 0,436 0,361 Valid 

19 0,503 0,361 Valid 

20 0,386 0,361 Valid 

21 0,392 0,361 Valid 

22 0,434 0,361 Valid 

23 0,164 0,361 Tidak Valid 

24 0,414 0,361 Valid 

25 0, 409 0,361 Valid 

26 0,621 0,361 Valid 

27 0, 546 0,361 Valid 

 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa 

terdapat 24 butir soal pernyataan angket 

instrument program unggulan adalah 

valid, antara adalah butir soal 

pernyataan angket nomor : 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22,24, 25,26,27 ini dapat 

dilihat setiap item dengan total korelasi 
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lebih dari 0,361 (rkritis). Kemudian dari 

nomor- nomor soal yang dianggap valid 

digunakan untuk pengambilan data 

penelitian ini. 

Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel 

Minat Belajar  

No. 

Soal 

Validitas Keterangan  

rhitung rkritis 

1 0,437 0,361 Valid 

2 -0,237 0,361 Tidak Valid 

3 0,486 0,361 Valid 

4 0,397 0,361 Valid 

5 0,401 0,361 Valid 

6 0,477 0,361 Valid 

7 0,378 0,361 Valid 

8 0,473 0,361 Valid 

9 0,411 0,361  Valid 

10 0,522 0,361 Valid 

11 0,422 0,361 Valid 

12 0,424 0,361 Valid 

13 -0,018 0,361 Tidak Valid 

14 0, 431 0,361 Valid 

15 0,397 0,361 Valid 

16 0,424 0,361 Valid 

17 0,504 0,361 Valid 



104 

 

 

18 0,382 0,361 Valid 

19 0,514 0,361 Valid 

20 0,436 0,361 Valid 

 

Tabel 3.5 menunjukkaqn dari 20 

soal yang diujikan kepada responden, 

terdapat 18 butir soal instrument yaitu 

soal nomor 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18.

19,20. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai setiapa item total korelasi lebih 

besar dari 0,361 (rkritis).  

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah tingkat atau 

derajat konsistensi dari suatu 

instrumen. Reliabilitas tes berkenaan 

dengan pertanyaan, apakah suatu tes 

teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes 
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dapat dikatakan reliabel jika selalu 

memberikan hasil yang sama bila 

diteskan pada kelompok yang sama 

pada waktu atau kesempatan yang 

berebeda.
17

 Dalam penelitian ini rumus 

yang diganakan pengujian reliabilitas 

instrumen adalah koefisien alpha 

cronbach, dengan rumus:
18

 

    = *
 

   
+ [   

∑  
 

  
 ] 

Keterangan:  

    = Koefisien reliabilitas tes 

k   = Banyaknya butir item  

∑  
  = Total jumlah varian 

  
   = Jumlah varian skor dari tiap-

tiap butir item 

                                                           
17

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, 

Prosedur (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 258. 
18

 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 89-90. 
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   = Bilangan konstanta  

Jika nilai Rxy   rtabel, maka 

instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Reabilitas 

 

 

Variabel Nilai rtotal Angka 

Kritik 

Keterangan 

Program 

Unggulan  

0,852 0,60 Reliabel 

Minat Belajar 0,757 0,60 Reliabel 

 

 Dari tabel 3.6 dapat diketahui : 

1. Perhitungan reliabel  soal Program Unggulan 

menggunakan spss versi 16 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

.852 24 

 

 Dari hasil perhitungan menggunakan spss 

versi 16 diperoleh bahwa rhitung > r kritis  yaitu, 

0,852  > 0,60. Jadi,  dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. 

2. Perhitungan Reliabilitas soal Minat Belajar 

menggunakan spps versi 16  

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan spss 

versi 16 diperoleh bahwa rhitung  > rkritis  yaitu 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.757 18 
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0,757 > 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. 

 

3. Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya 

memilki syarat atau asumsi dasar yang 

digunakan dalam analisis regresi yang 

disebut dengan asumsi klasik.  

1) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik 

adalah yang memilki nilairesisual 

yang terdistribusi normal. Uji 

normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan 

pengujiannya mengggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Kriteria 
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dari uji moralitas rasidual adalah 

apabila signifikansi residual lebih 

dari 0,05 maka residual 

berdistribusi secara normal.
19

  

2) Uji Lineritas 

Uji linieritas merupakan uji 

prasyarat yang biasanya dilakukan 

jika akan melakukan analisis 

korelasi person atau regresi linier. 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel secara 

signifikan mempunyai hubungan 

linier atau tidak.
20

 Untuk pengujian 

uji linieritas menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Uji 

                                                           
19

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & 

Penyelesaian Kasus-kasus Statistik (Yogyakarta: Media Kom, 2016), 

109. 
20

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 44. 
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linieritas pada SPSS digunakan 

Test for Liniearty dengan taraf 

signifikan 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila nilai dignifikan 

pada Deviaton From Liniearty 

lebih dari 0,05.
21

 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas 

digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya 

kooperasi yang tinggi antar 

variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi diantara 

                                                           
21

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 115. 
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variabel bebas.
22

 Uji 

multikolinearitas pengujinya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Metode pengujian yang 

digunakan yaitu dengan melihat 

nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,10 maka 

model regresi bebas dari 

multikolinearitas.
23

 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas 

digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual 

pada suatu pengamatan yang lain. 

                                                           
22

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 131. 
23

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 116. 
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Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedasitas.
24

 Uji 

heteroskedasitas pengujiaannya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi 

spearman yaitu melakukan korelasi 

absolut residual dengan masing-

masing variabel independen 

dengen absolut residual lebih dari 

0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedasitas.
25

 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Linier Sederhana 

Pengujian parameter   dapat 

dilakukan secara serentak dengan 

                                                           
24

 Ibid., 122. 
25

 Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi, 135. 
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uji overall. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel 

independen yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata 

secara serentak terhadap variabel 

dependennya. 

Hipotesis : 

Ho : 𝛃i = 0 program unggulan dan 

minat belajar tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII mata 

pelajaran PAI tahun ajaran 

2018/2019. 

Ha : 𝛃i ≠ 0 program unggulan dan 

minat belajar siswa berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII mata 
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pelajaran PAI tahun ajaran 

2018/2019. 

Tabel 3.4 

Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: 

Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedo

m (df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR =    ∑y 

+   ∑   y – 
(∑   

 
 

MSR = 
   좴

  
 

Error n-2 SSE = ∑  
 - 

(   ∑y+   

∑   y) 

MSE = 
   

  
 

Total n-1 SST = SSR + 

SSE, atau  

SST = ∑  
 - 

(∑   

 
 

 

 

Daerah Penolakan :        = 
   

   
 

Tolak Ho bila        >   (       
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2) Uji Regresi Linier Berganda 

Uji overall pada regresi linier 

berganda dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas/ independen yang 

ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap 

variabel terikat/ dependennya. 

Berikut adalah uji overall pada 

analisis regresi linier berganda 

dengan 2 variael bebas/independen. 

Hipotesis : 

Ho : 𝛃i = 0 program unggulan dan 

minat belajar tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII mata 
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pelajaran PAI tahun ajaran 

2018/2019. 

Ha : 𝛃i ≠ 0 kecerdasan program 

unggulan  dan minat belajar 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar siswa kelas 

VII mata pelajaran PAI  tahun 

ajaran 2018/2019. 

Tabel 3.5 

Statistik Uji Regresi Linier 

Berganda: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (    ∑y +   

∑   y +  ∑   ) - 
(∑   

 
 

MSR = 

   

  
 

Error n-P-1 SSE = ( ∑  - 

(   ∑y+   ∑   y + 

∑   y) 

MSE = 
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Total n-1 SST = SSR + SSE, 

atau  

SST = ∑  - 
(∑   

 
 

 

 

Dari perolehan hasil tabel 

Anova, kemudian di statistik ujikan 

dengan rumus : 

         = 
   

   
 

       = Fα (P ; n-P-1) 

Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel.
26

 

 

 

                                                           
26

 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 126-128. 
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 BAB IV 

   HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1.  Sejarah Berdirinya MTsN 2 Madiun 

Keberadaaan MTsN 2 Madiun merupakan rangkaian panjang dari 

perjuangan para tokoh pendiri dan pejuang Pendidikan Agama di Desa 

Rejosari, menyadari akan tugas dan tanggung hawabnya untuk 

mengembangkan agama dan menyediakan tempat pendidikan bagi 

masyarakat sekitar Desa Rejosari, tokoh-tokoh tersebut antara lain : 

a. Bpk. KH. Ali Rahmat 

b. Bpk. Imam Turmudi 

c. Bpk. Matlab 

d. Bpk. K. Asyhuri 

e. Bpk. K. Sadjuri 

Pada tahun 1946 para tokoh tersebut mendirikan Madrasah 

Ibtidaiyah/SR1 di Desa Rejosari dengan bekal tekad dan semangat yang 

kuat. Madrasah tersebut berdiri dan bertahan. Pada tahun 1960 didirikan 

Madrasah Mu’alimin yang akhirnya pada tahun 1970, berdasar SK 

Menteri Agama No. 176 tanggal 9 Agustus berubah menjadi PGAN. 

Selanjutnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama, PGAN tersebut diubah menjadi MTsN untuk kelas I, 

II, dan III sedang MAN untuk kelas IV, V dan VI. 
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Berdasarkan SK Menteri Agama No. 16 tahun 1978 mulai bulan Juni 

1978 berdirilah MTs. Negeri Rejosari Madiun. 

Sejak resmi berubah menjadi MTsN Rejosari Madiun telah beberapa 

kali pergantian pimpinan, yang antara lain : 

a. Bpk. H. Jasin, BA.   Tahun 1977 – 1990 

b. Bpk. H. Tumiran, Bc.Hk.   Tahun 1990 – 1997 

c. Bpk. Samsuri, BA.   Tahun 1997 – 1999 

d. Bpk. Drs. H. Djuwari   Tahun 1999 – 2001 

e. Bpk. H. Sandi Idris, S.Ag.  Tahun 2001 – 2002 

f. Bpk. Drs. H. Basuki Rachmad  Tahun 2002 – 2003 

g. Bpk. H. Edy Djuwari, S.Ag  Tahun 2003 – 2006 

h. Bpk. Drs. Supanut   Tahun 2006 – 2008 

i. Bpk. Drs. Edy Sumbodo, M.Pd.  Tahun 2008 s/d. 2015 

j. Ibu Hj.Ruwiyati Rohmah,M.Pd.  tahun 2015 s/d sekarang 

2. Letak Geografis MTsN 2 Madiun 

MTsN 2 Madiun terletak di Jalan Raya Rejosari, Ds. Rejosari, Kec. 

Kebonsari, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur. Madrasah ini memiliki 

letak Geografis yang strategis, karena terletak diantara dua Kabupaten, 

yaitu perbatasan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, mudah 

dijangkau dengan berbagai macam kendaraan, sehingga anak-anak yang 

berada di Desa Goranggareng Taji Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan 

sekitar Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dapat dengan mudah 

menempuh perjalanan ke MTsN Rejosari Kab. Madiun. 
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3. Visi dan Misi MTsN 2 Madiun  

a. Visi Sekolah  

Terwujudnya manusia yang bertaqwa, beriman, berilmu mampu 

mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Misi Sekolah  

1) Menciptakan lembaga Pendidikan yang Islami dan berkualitas. 

2) Menyiapkan perangkat pendidikan yang mampu memenuhi 

kebutuhan anak didik dan masyarakat. 

3) Menyiapkan kependidikan  yang professional dan memiliki 

kompetensi dalam bidangnya. 

4) Menjadikan  proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang 

berprestasi dan  berkualitas. 

c. Tujuan Pendidikan MTsN 2 Madiun 

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa; Melalui 

pendidikanlah bangsa akan  tegak mampu menjaga martabat. Dalam 

UU 20/2003 tentang  sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. menjadi manusia 
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yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, 

kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, 

peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. 

d. Profil MTsN 2 Madiun 

i. Nama Madrasah :  MTsN 2 Madiun 

ii. Alamat  

2) Desa :  Kebonsari 

3) Kabupaten :  Madiun 

4) Propinsi :  Jawa Timur 

5) Kode Pos :  63173 

6) Nomor telepon :  (0351) 367904 

7) Status Madrasah :  Negeri  

8) Status Akriditasi :  A (Amat Baik) 

9) 5Tahun berdiri Madrasah :  1978 

10) SK Kelembagaan Madrasah  

Nomor :  KMA.16/Th.1978 

Tanggal :  01 Juni 1978 

11) NSM (12 digit) : 121135190005 

12) NPSN :  20582482 

13) Status Gedung :  Milik sendiri 

14) Status Tanah :  Sertifikat    

15) Luas Tanah :  8340 m
2
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16) Nama Kepala Madrasah : Dra.Hj.Ruwiyati        

Rohmah,M.Pd. 

17) SK Kepala Madrasah   

Nomor :  Kw.15.1/2/Kp.07.6/437/2015 

Tanggal :  19 Maret 2015 

TMT :  13 Mei 2015 

4. Struktur Organisasi MTsN 2 Madiun 

Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi merupakan sekelompok 

manusia yang bekerjasama untuk mecapai tujuan yang sama. Demikian 

juga di MTsN 2 Madiun Ponorogo, organisasi sekolah adalah sekelompok 

manusia yang membagi kerja dan tanggung jawab sesuai dengan tugas 

masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama yaitu tujuan pendidikan. 

Struktur organisasi MTsN 2 Madiun adalah struktur organisasi 

sekolah yang secara umum mengikuti aturan di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan MTsN 2 Madiun juga 

memperhatikan pada aturan yang ditetapkan. 

Berikut Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah :  Dra. Ruwiyati Rohmah, M.Pd 

b. Komite Sekolah :  Nur Kojin 

c. Wakasek Kurikulum :  Asnurul Hidayati, M.Pd.I 

d. Wakasek Kesiswaan :  Syamsul Hadi, S.Pd 

e. Wakasek Sarpras :  Mashudi, S.Pd 

f. Wakasek Humas :  Agus Mu’alim, S.Ag 

g. Tata Usaha :  Muhari, A.Ma. 
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5. Sarana Prasarana MTsN 2 Madiun 

a. Lahan 

Tabel 4.1 

Lahan 

 

Kriteria Data  Satuan 

Luas Lahan 8340  m2 

Jumlah Lantai Bangunan 1 tingkat 

Jumlah Rombel 20 rombel 

Jumlah Siswa 571 orang 

Rasio Lahan Thd Siswa 0,07 orang/m2 

b. Bangunan 

Tabel 4.2 

Bangunan 

Kriteria Data  Satuan 

Luas Bangunan 1.758 m2 

Jumlah Lantai Bangunan 1 tingkat 

Jumlah Rombel 20 rombel 

Jumlah Siswa 558 orang 

Rasio Lantai Bangunan Thd Siswa 0,6 orang/m2 

Kriteria Data  Satuan 

Jumlah Daya 23.000 Watt 

 

c. Ruang Kelas 

(diisi jumlah seluruh ruang kelas yang ada dan seluruh perabot di 

seluruh kelas) 

Tabel 4.3 

Ruang Kelas 

Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Jumlah total 

ruang kelas 
kelas 20 - - 20 

Kapasitas 

Maksimum  
orang 30  - - 35 

Rata-rata 

luas ruang 

kelas 

m2 72  - - 56 

Ratio Luas 

ruang kelas 

m2/oran

g 
3  - - 3 
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Kriteria Satuan 

Kondisi 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Rata-rata 

lebar ruang 

kelas  

m2 8  - - 7 

Perabot           

Jumlah kursi 

siswa  
buah 30  - -  

Jumlah meja 

siswa  
buah 15  - - 284 

Jumlah kursi 

guru 
buah 40  - - 62 

Jumlah meja 

guru  
buah 40  - - 62 

Jumlah 

Lemari di 

kelas 

buah     

Jumlah 

Papan 

Pajang 

buah 20    

Jumlah 

Papan Tulis 
buah 20     

Jumlah 

Tempat 

sampah 

buah 20     

Jumlah 

Tempat cuci 

tangan 

buah     

Jumlah Jam 

Dinding 
buah 20     

Jumlah Stop 

Kontak 

Listrik  

buah 20    

 

6. Keadaan Guru, Karyawan  dan Murid di MTsN 2 Madiun  

a. Pendidik dan Kependidikan  
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Tabel 4.4 

Jumlah Pendidik dan Kependidikan 

No INDIKATOR KRITERIA 
JUMLAH 

(Orang) 

1 Kualifikasi Pendidikan 

Guru 

<= SMA Sederajat  

D1  

D2  

D3  

S1 35 

S2 5 

S3  

Jumlah 40 

2 Sertifikasi Sudah 33 

Belum 7 

Jumlah 40 

3 Gender Pria 15 

Wanita 25 

Jumlah 40 

4 Status Kepegawaian PNS 30 

GTT 5 

GTY  

Honorer  

Jumlah 40 

5 Pangkat / Golongan II a - 

II b - 

II c - 

II d - 

III a - 

III b 8 

III c 9 

III d  

IV a 11 

IV b 1 

Diatas IV b - 

Non PNS 11 

Jumlah 40 

6 Kelompok Usia  Kurang dari 30 3 
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No INDIKATOR KRITERIA 
JUMLAH 

(Orang) 

Tahun 

31 - 40 Tahun 21 

41 - 50 Tahun 11 

51 - 60 Tahun 5 

 

b. Kondisi Siswa 

Tabel 4.5 

Keadaan Siswa 

Keadaan Siswa Tapel Kls. 1 Kls. 2 Kls. 3 Jum

lah 

Jumlah Siswa 2009/2010 107 123 126 356 

2010/2011 166 111 121 398 

2011/2012 140 161 109 410 

2012/2013 140 161 109 410 

2013/2014 171 178 124 473 

2014/2015 158 160 176 505 

2015/2016 217 155 161 533 

2016/2017 190 215 153 558 

2017/2018 170 190 212  

Jumlah Rombel 2009/2010 4 4 5 13 

2010/2011 5 4 4 13 

2011/2012 5 5 4 14 

2011/2012 6 6 5 17 

2012/2013 6 6 5 17 

2013/2014 6 6 5 17 

2014/2015 5 6 6 17 

2015/2016 7 5 6 18 

2016/2017 7 7 5 19 

2017/2018 6 7 7 20 

Mengulang  

 

 

 

 

2009/2010 - - - - 

2010/2011 - - - - 

2011/2012 - - - - 

2012/2013 - - - - 

2013/2014 - - - - 
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Keadaan Siswa Tapel Kls. 1 Kls. 2 Kls. 3 Jum

lah 

      

2014/2015 - - - - 

2015/2016 - - - - 

2016/2017 - - - - 

2017/2018 - - - - 

 

 

B. Deskripsi Data  

1) Deskripsi data tentang program unggulan kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Deskripsi data tentang skor program unggulan  siswa kelas diperoleh 

dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. Skor jawaban 

angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan kententuan pernyatan 

positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VII 

MTsN 2 Madiun dengan berjumlah 52 siswa. Dalam analisis ini untuk 

memperoleh jawaban tentang pelaksanaan program unggulan siswa kelas 

VII MTsN 2 Madiun, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori program unggulan 

sangaat baik, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor program unggualn 

siswa kelas VII dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.6 

Program Unggulan 

No. Skor Angket  Frekuensi 

1. 73 1 

2. 74 6 

3. 75 3 

4. 76 3 

5. 77 6 

6. 78 7 

7. 79 6 

8. 80 6 

9. 81 6 

10. 82 1 

11. 83 4 

12. 84 2 

13. 85 1 

 Skor 52 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

program unggulan tertinggi 85 bernilai dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 73 dengan frekuensi 2 orang.  
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Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu program unggulan sangat baik, cukup dan kurang. Untuk 

menentukan tingkatan sangat baik, cukup, ataupun kurang  maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya 

sebagai berikut: 

a. Program unggulan sangat baik : X > Mean + SD 

b. Program Unggulan cukup baik : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Program Unggulan kurang baik : X < Mean – SD 

Tabel 4.7 

Deskripsi Statistik Program Unggulan 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Program Unggulan  52 73 85 78.56 3.038 

Valid N (listwise) 52     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 78,56 pada nilai 

standart deviasi sebesar 3,038  nilai terendah 73 dan nilai tertinggi 85.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Program unggulan sangat baik : X > 81.598 

b. Program unggulan cukup  : 75,5   X   81,598 

c. Program unggulan kurang : X < 75,5 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 81,598 dikategorikan program 

unggulan pada siswa kelas VII MTsN 2 Madiun sangat baik, skor antara 

75,5– 81,598 dikategorikan program unggulan siswa kelas VII MTsN 2 

Madiun sedang, dan skor kurang dari 75,5 dikategorikan program 
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unggulan siswa kelas VII MTsN 2 Madiun kurang. Dirinci pada tabel 

sebagi berikut: 

Tabel 4.8 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Program Unggulan 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 81,598 8 15,38 % Sangat Baik 

2. 75,5-81,598 37 71,15% Cukup 

3. < 75,5 7 13,46% Kurang 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa program unggulan 

dalam kategori sangat baik sebanyak 8 siswa dengan presentase 15,38%, 

kategori cukup sebanyak 37 siswa dengan presentase 71,15%, dan kategori 

kurang sebanyak 7 siswa dengan presentase 13,46%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan program unggulan  kelas VII MTsN 2 

Madiun dalam kategori cukup dengan 37 responden. 

2) Deskripsi data tentang minat belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Deskripsi data tentang skor minat belajar  kelas VII MTsN 2 Madiun 

diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. Skor 

jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 

mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan kententuan 

pernyatan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VII 

MTsN 2 Madiun dengan berjumlah 52 siswa. Dalam analisis ini untuk 

memperoleh jawaban tentang adakah pengaruh  tingkat minat belajar siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun, maka peneliti menggunakan teknik 
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perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori minat 

belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor minat 

belajar siswa kelas VII dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Variabel Minat Belajar 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 49 1 

2. 50 2 

3. 52 3 

4. 53 4 

5. 54 7 

6. 55 7 

7. 56 7 

8. 57 7 

9. 58 4 

10. 59 2 

11. 60 2 

12. 61 1 

13. 62 1 

14. 66 1 

15. 67 2 

16. 68 1 

 Jumlah 52 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

program unggulan tertinggi 68 bernilai dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 49 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket minat belajar 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu minat belajar tinggi, sedang dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang dan rendah maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 
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a. Minat belajar tinggi : X > Mean + SD 

b. Minat belajar sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Minat belajar rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.10 

Deskripsi Statistik Minat Belajar 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Minat Belajar 52 49 68 56.38 4.088 

Valid N (listwise) 52     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 56, 38 pada nilai 

standart deviasi sebesar 4,088 nilai terendah 49 dan nilai tertinggi 68.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Minat belajar tinggi : X > 60,46 

b. Minat belajar sedang  : 52,2   X   60,46 

c. Minat belajar rendah : X < 52,2 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 60,46 dikategorikan minat 

belajar pada siswa kelas VII MTsN 2 Madiun tinggi , skor antara 52,2 – 

60,46 dikategorikan minat belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun 

sedang, dan skor rendah dari 52,2 dikategorikan program unggulan siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun rendah. Dirinci pada tabel sebagi berikut: 
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Tabel 4.11 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Minat Belajar 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 60,46 6 11, 53% Tinggi 

2. 52,2 – 60,46 43 82,69 % Sedang  

3. < 52,2 3 5,76% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa minat belajar dalam 

kategori tinggi sebanyak 6 siswa dengan presentase 11,53%, kategori 

sedang sebanyak 43 siswa dengan presentase 82,69%, dan kategori rendah 

sebanyak siswa dengan presentase 5,76%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan minat belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun dalam 

kategori sedang dengan 43 responden. 

3) Deskripsi data tentang hasil belajar siswa kelas VII 

Data tentang hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam 

(Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Al-Qur’an Hadits). Dalam penelitian ini 

yang dijadikan obyek penelitian adalah siswa kelas VII MTsN 2 Madiun 

yang berjumlah 52 anak. 

Tabel 4.12 

 Variabel Hasil Belajar PAI 

 

No. Hasil Belajar Frekuensi 

1. 89 2 

2. 88 5 

3. 87 11 

4. 86 12 

5. 85 12 

6. 84 8 

7. 83 2 

 Jumlah 52 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

program unggulan tertinggi 89 bernilai dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah 83 dengan frekuensi 2 orang. Skor hasil belajar PAI (Aqidah 

akhlak, fiqih, SKI dan Al-Qur’an Hadis) dapat dilihat pada lampiran 16. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu hasil belajar tinggi, sedang dan rendah. Untuk menentukan tingkatan 

tinggi, sedang dan rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Hasil belajar tinggi : X > Mean + SD 

b. Hasil belajar sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Hasil belajar rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.13 

Deskripsi Statistik Hasil Belajar PAI 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 87,33 pada nilai 

standart deviasi sebesar 1,469  nilai terendah 83 dan nilai tertinggi 89.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Hasil belajar baik  : X > 87,33 

b. Hasil belajar  cukup : 84,4   X   87,33 

d. Hasil belajar kurang : X < 84,4 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hasil Belajar PAI 52 83 89 85.87 1.469 

Valid N (listwise) 52     
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Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 87,33 dikategorikan hasil 

belajar PAI pada siswa kelas VII MTsN 2 Madiun baik, skor antara 84,4– 

87,33 dikategorikan hasil belajar  PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun, 

cukup, dan skor kurang dari 84,4 dikategorikan hasil belajar PAI siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun rendah. Dirinci pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Hasil Belajar PAI 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 87,33 7 13,46 % Tinggi 

2. 84,4 – 87,33 35 67,31 % Sedang  

3. < 84,4 10 19,23% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar dalam 

kategori tinggi sebanyak 7 siswa dengan presentase 13,46%, kategori 

sedang sebanyak 35 siswa dengan presentase 67,31%, dan kategori rendah 

sebanyak 10 siswa dengan presentase 19,23%. Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan hasil belajar PAI kelas VII MTsN 2 Madiun dalam 

kategori sedang dengan 35  responden. 

 

C. Analisis Data ( Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

variabel yang diteliti normal atau tidak. Guna memenuhi asumsi 

tentang kenormalan data, uji normalitas dilakukan dengan 
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menggunakan kmolgorov – Smirnov. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Program 

Unggulan Minat Belajar 

Hasil Belajar 

PAI 

N 52 52 52 

Normal Parameters
a
 Mean 78.56 56.38 85.87 

Std. Deviation 3.038 4.088 1.469 

Most Extreme Differences Absolute .073 .171 .145 

Positive .073 .171 .145 

Negative -.067 -.088 -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z .525 1.233 1.047 

Asymp. Sig. (2-tailed) .946 .096 .223 

a. Test distribution is Normal.    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov tersebut diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu 

variabel program unggulan (X1) 0,946, variabel minat belajar (X2) 

0,096, dan variabel hasil belajar PAI  (Y) 0,223. Jika probobilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal. Namun 

jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel program 

unggulan (X1), variabel minat belajar (X2), dan variabel hasil belajar 

(Y) berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas  X dengan Y mempunyai hubungan yang linier. Uji 

linieritas penelitian ini diuji dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

16.0 for windows, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang 

linier bila nilai signifikansi pada devation from linearty > 0,05. Untuk 

lebih jelasnya pada dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Linieritas Program Unggulan X1 dan  Y 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil Belajar * 

Program 

Unggulan 

Between 

Groups 

(Combined) 39.843 12 3.320 1.844 .074 

Linearity 
18.332 1 18.332 

10.18

2 
.003 

Deviation from 

Linearity 
21.512 11 1.956 1.086 .397 

Within Groups 70.214 39 1.800   

Total 110.058 51    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan hasil uji linieritas diatas nilai signifikansi >   ( 0,397 

> 0,05) yang artinya ada hubungan linier secara signifikan antara 

variabel program unggulan dengan hasil belajar PAI. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Linieritas Minat Belajar X2 Terhadap Y 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan hasil uji linieritas diatas nilai signifikansi >   ( 0,339 

> 0,05) yang artinya ada hubungan linier secara signifikan antara 

variabel minat belajar dengan hasil belajar PAI. 

c. Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji suatu model 

apakah terjadi hubungan sempurna atau hampir sempurna antar 

variabel bebas, sehingga sulit memisahkan pengaruh antara variabel 

individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui 

apakah antar variabel bebas dalam dalam persamaan regresi tersebut 

tidak berkolerasi. Uji multikolinieritas pengujiannya menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang 

digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,10 maka model regresi bebas dari 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil 

Belajar 

PAI * 

Minat 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 51.427 15 3.428 2.105 .034 

Linearity 24.773 1 24.773 15.211 .000 

Deviation from 

Linearity 
26.654 14 1.904 1.169 .339 

Within Groups 58.631 36 1.629   

Total 110.058 51    
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mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.18 

Uji Multikolinieritas Program Unggulan dan Minat 

Terhadap Hasil Belajar PAI 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Program Unggulan 1.000 1.000 

Minat Belajar 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Coefficient Correlations
a
 

Model Minat Belajar 

Program 

Unggulan 

1 Correlations Minat Belajar 1.000 .021 

Program Unggulan .021 1.000 

Covariances Minat Belajar .002 4.539E-5 

Program Unggulan 4.539E-5 .003 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar   

 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut:  

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar variabel bebas dari 

output di atas terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas 

sebesar -0,021 jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antar 

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor 

(VIF).  
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Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 

10. Dari output besar VIF hitung (VIF X1= 1,000 dan VIF X2 = 

1,000) < VIF = 10 dan semua tolarence variabel bebas (1,000 = 

100%) diatas 10% dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskodastisitas. 

Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Pengujian ini apabila terjadi 

pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan 

SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Skema 4.19 

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan Uji heteroskodastisitas diatas, terjadi pada scatterplot 

titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi heteroskodastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Pengaruh Program Unggulan Terhadap Hasil 

Belajar PAI Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh program unggulan 

terhadap hasil belajar PAI kelas VII MTsN 2 Madiun, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 
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Tabel 4.20 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Program Unggulan 

Terhadap Hasil Belajar PAI  

                                               Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

70.364 4.907  14.339 .000 

.197 .062 .408 3.161 .003 

     

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta    

adalah 70,364 sedang nilai tipe program unggulan    0,197 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x 

= 70,364 + 0,197x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 70,364 artinya jika program unggulan 

nilainya 0,197 maka akhlak siswa nilainya sebesar 70,364. 

b) Koefisien regresi variabel program unggulan sebesar 0,197 

artinya jika program unggulan mengalami kenaikan satu 

satuan, maka hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan 

0,197 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan 

antara program unggulan adalah positif, artinya semakin 

tinggi program unggulan maka semakin meningkat hasil 

belajar PAI siswa. 
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2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

 

Tabel 4.21 

Uji F Pengaruh Program Unggulan Terhadap Hasil Belajar 

PAI Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan program unggulan 

terhadap hasil belajar  siswa PAI kelas VII di MTsN 2 

Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan program unggulan 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII di MTsN 2 

Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

9,993 >         = 4,03 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 18.332 1 18.332 9.993 .003
a
 

Residual 91.726 50 1.835   

Total 110.058 51    

a. Predictors: (Constant), Program Unggulan  

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI    
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0,003 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh  signifikan program 

unggulan terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII di MTsN 2 

Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.22 

Koefisien Determinasi Pengaruh Program Unggulan 

Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .408
a
 .167 .150 1.354 

a. Predictors: (Constant), Program Unggulan 
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b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ 

hubungan (R) yaitu sebesar 0,408 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,167 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

program unggulan terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

MTsN 2 Madiun adalah sebesar 16,7%, dan 83,3% di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII MTsN 2 Madiun 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat belajar terhadap 

hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 
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Tabel 4.23 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Minat Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta    

adalah 95,478 sedang nilai interaksi teman sebaya    -0,170 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x 

= 95,478- 0,170 x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 95,478 artinya jika minat belajar nilainya 

 -0,170 maka hasil belajar PAI  nilainya sebesar 95,478. 

b) Dari model tersebut dapat diketahui bahwa apabila minat 

belajar  siswa menurun maka hasil belajar PAI menurun sebesar 

-0,170. 

2) Hipotesis 

Ha :  ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar 

terhadap hasil belajar  siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun 

tahun pelajaran 2018/2019 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 95.478 2.529 
 

37.755 .000 

Minat Belajar -.170 .045 -.474 -3.811 .000 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI    
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Ho :  tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII di MTsN 2 

Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 

3) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Uji F Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI 

Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.773 1 24.773 14.524 .000
a
 

Residual 85.285 50 1.706   

Total 110.058 51    

a. Predictors: (Constant), Minat Belajar     

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan minat belajar  terhadap 

hasil belajar PAI siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap hasil 

belajar PAI siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun ajaran 

2018/2019. 
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Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

14,524 >         = 4,03 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh  signifikan Program  unggulan 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.25 

Koefisien Determinasi Pengaruh Minat Belajar Terhadap 

Hasil Belajar PAI Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,474 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .474
a
 .225 .210 1.306 

a. Predictors: (Constant), Minat Belajar   

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI  
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yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,225 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

minat belajar terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII Di 

MTsN 2 Madiun adalah sebesar 22,5%, dan 77.5% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 

c. Analisis Pengaruh  Program Unggulan dan Minat Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh program unggulan 

dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTsN 2 

Madiun, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan linier ganda 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.26 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Program Unggulan dan 

Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI  Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 80.177 4.873  16.454 .000 

Program 

Unggulan 
.193 .054 .398 3.552 .001 

Minat Belajar -.168 .040 -.466 -4.156 .000 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI    
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) 

adalah 80,177 sedang nilai program unggulan  (  ) 0,193 sedang 

nilai pola asuh orang tua (  ) -0,168 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x +   x 

 = 80,177+ 0,193x - 0,168x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 80,177 artinya jika program unggulan dan 

minat belajar nilainya 0,193 dan -0,168 maka hasil belajar 

PAI siswa nilainya sebesar 80,177 

b)  Dari model tersebut dapat diketahui bahwa apabila program 

unggulan naik maka hasil belajar naik sebesar 0,193 dan 

minat belajar turun maka hasil belajar turun sebesar -0,168. 

2) Hipotesis 

Ha :  ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan 

dan interaksi minat belajar secara simultan terhadap hasil 

belajar PAI  siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun tahun 

pelajaran 2018/2019. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara 

program unggulan dan interaksi minat belajar secara 

simultan terhadap hasil belajar PAI  siswa kelas VII di 

MTsN 2 Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 
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3) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.27 

Uji F Pengaruh Program Unggulan dan Minat Belajar 

terhadap Hasil Belajar PAI   Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.238 2 21.119 15.259 .000
a
 

Residual 67.820 49 1.384   

Total 110.058 51    

a. Predictors: (Constant), Minat Belajar, Program Unggulan 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

15,259 >         = 3,18 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu Ada pengaruh signifikan antara program 

unggulan dan minat belajar terhadap hasil belajar PAI siswa kelas 

VII di MTsN 2 Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 
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Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier berganda bagian 

Model Summary. Perhitungan ini menggunakan program 

SPSS versi 16.0 for windows, lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

Tabel 4.28 

Koefisien Determinasi Pengaruh Program Unggulan dan 

Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .620
a
 .384 .359 1.176 

a. Predictors: (Constant), Minat Belajar, Program Unggulan 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

b) Interpretasi  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,620 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,384 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh program unggulan dan minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun adalah 

sebesar 38.4%, dan 61.6% di pengaruhi oleh faktor lain. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Program Unggulan di MTsN 2 Madiun 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai  

program unggulan di MTsN 2 Madiun diperoleh         (     ) >        (    ) 

sehingga    ditolak. Hal itu berarti program unggulan berpengaruh 

terhadaphasil belajar siswa kelas VIIMTsN 2 Madiun. Besar koefisien 

determinasi (  ) 16,7% artinya program unggulan berpengaruh lemah 

16,7% terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTsN 2 Madiun tahun 

pelajaran 2018/2019, sedangkan 83,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.  

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Ahid Abdullah dari hasil 

perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang program unggulan 

terhadap hasil belajar PAI diperoleh Fhitung > Ftabel (6,807 > 0,61) maka 

tolak Ho. Hal itu berarti secara signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun . Besar koefisien determinasi (R
2
) adalah 

37.3%, program unggulan berpengaruh sebesar 4,34% terhadap prestasi 

belajar PAI SMP Muhammadiyah 3 Depok Tahun Ajaran 2015/2016, 

sedangkan  sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model.
1
 

Program kelas unggulan adalah suatu program atau kegiatan yang  

memiliki karakteristik prestasi akademik dan prestasi non-akademik yang 

di atas rata- rata sekolah lain, sarana prasarana yang lebih lengkap, sistem 
                                                           

1
 Ahid Abdullah, “Pengaruh Program Unggulan terhadap Kesenjangan Prestasi SMP 

Muhammadiyah 3 Depok Tahun Pelajaran 2015/2016.” (Skripsi:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2016),83.  
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pembelajaran yang yang lebih baik dan waktu yang lebih  panjang, melalui 

seleksi yang ketat. 
2
Sehingga mampu mengembangkan bakat dan minat 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan program unggulan 

kelas VII MTsN 2 Madiun berpengaruh terhadap hasil belajar PAI  siswa. 

2. Pengaruh Minat Belajar Kelas VII MTsN 2 Madiun 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

minat belajar terhadap hasil belajr PAI diperoleh         (      ) > 

       (    ) sehingga    ditolak. Hal itu berarti minat belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun. Besar 

koefisien determinasi (  ) sebesar 22,5%, artinya interaksi teman sebaya 

berpengaruh lemah sebesar 22,5% terhadap hasil belajar PAI kelas VII 

MTsN 2 Madiun tahun pelajaran 2018/2019, sedangkan 77,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Futtikhatussa’adah dari tabel uji 

regresi linier sederhana X1 terhadap Y, dapat diketahui bahwa besar Fhitung 

adalah 17,989 sedangkan besar Ftabel adalah 4,00. Maka dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel (17,989> 4,00). Sehingga dapat disimpulkan H0 

ditolak, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap 

hasil hasil belajar Aqidah Akhlak .
3
 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa minat 

belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar PAI 

                                                           
2
Maimun, Madrasah Unggulan., 43  

3
 Futikkhatussa’adah, ”Pengaruh Bakat dan Minat terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 2016/2017.” (Skripsi :IAIN Ponorogo, 2017)72 
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siswa. Maka, penelitian ini memperkuat penelitian yang terdahulu. 

Semakin tinggi minat belajar siswa maka semakin tinggi hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan: “Siswa yang memiliki 

minat belajar yang tinggi dalam belajar akan tumbuh semangat untuk 

belajar dengan baik sehingga akan memperoleh hasil belajar yang tinggi”.
4
 

3. Pengaruh Program Unggulan dan Minat Belajar terhadap Hasil 

Belajar  Siswa Kelas VII MTsN 2 Madiun. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda mengenai tipe 

kepribadian dan interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa diperoleh 

        (      ) >        (    ) sehingga    ditolak. Hal itu berarti  program 

unggulan dan minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar PAI  siswa 

kelas VII MTsN 2 Madiun. Besar koefisien determinasi (  ) 38,4% 

artinya program unggulan dan minat belajar berpengaruh lemah sebesar 

38,4 % terhadap hasil belajar  siswa kelas VII MTsN 2 Madiun tahun 

pelajaran 2018/2019, sedangkan 61,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Futikkhatuss’adah dari hasil 

perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang minat belajar  

terhadap hasil belajar diperoleh Fhitung > Ftabel (16,555 > 4,00) maka tolak 

Ho. Hal itu berarti secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas X di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 38,4%, terhadap minat belajara siswa berpengaruh sebesar 38,4% 

                                                           
4
 Muhibbin, Psikologi Pendidikan.,183 
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terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas VII di MTsN 2 Madiun 

Tahun Ajaran 2016/2017, sedangkan 61,6% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model.
5
 

Faktor yang memengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu meliputi fisiologis dan psikologis, 

sedangkan minat belajar berada pada faktor psikologi (faktor dalam). 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi atau hasil 

belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan 

prestasi yang rendah. Dalam konteks itulah diyakini bahwa minat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik. 
6
 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ada dua yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal, faktor  eksternal yaitu lingkungan dan 

instrumental sedangkan program (program unggulan) berada pada faktor 

instrumental (faktor eksternal) Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa program unggulan dan minat belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun. 

                                                           
5
 Futikkhatussa’adah, ”Pengaruh Bakat dan Minat terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 2016/2017.” (Skripsi :IAIN Ponorogo, 2017)72 
6
Djamarah,  Psikologi.,190-191 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan denganrumusan masalah : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan terhadap hasil 

belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun dengan nilai  Fhitung = 9,993 > 

Ftabel = 4,03  dengan taraf  signifikan 0,003 < 0,05, dan besar pengaruhnya 

yaitu 16,7% sedangkan 83,3% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar    

PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun. Dengan nilai Fhitung = 14,524 > F 

tabel = 4,03 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 dan besar pengaruhnya 

yaitu 22,5% sedangkan 77,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara program unggulan dan minat belajar 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VII MTsN 2 Madiun. Dengan nilai 

F hitung =  15, 259 > Ftabel = 3,18 dengan taraf  signifikan 0,000 < 0,05 dan 

besar pengaruhnya yaitu 38.4%, dan 61.6% dipengaruhi faktor lain yang 

tidak diteliti. 
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B. Saran 

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak 

berikut : 

1. Bagi Sekolah  

Sekolah diharapkan mampu memenuhi dan menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai sehingga, dapat menunjang proses pembelajaran 

siswa, siswa dapat mengembangkan minat yang dikehendaki. Dengan 

demikian, proses  pembelajaran dapat mencapai keberhasilan dalam 

pembelajaran 

2. Bagi Guru 

Pada proses pembelajaran keberhasilan belajar siswa tidak hanya 

dipengaruhi oleh psikologi siswa tetapi juga dari guru, seorang guru harus 

mampu mengetahui minat siswa dan menginovasi suatu pembelajaran 

dengan program (program unggulan) yang menarik. sehingga,  guru 

mampu menumbuhkembangkan program  dan minat siswa agar tercapai 

keberhasilan dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran PAI (Aqidah, 

Akhlak, Fiqih, Al-Qur’an Hadits dan SKI). 

3. Bagi Siswa 

Siswa seharusnya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan 

selalu memperbaiki diri sehingga mampu memperoleh hasil yang 

memuaskan dan tercapainya tujuan yang dicita-citakan. 

4. Bagi Peneliti 
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Dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan penelitian selanjutnya, 

mampu menginovasi bahwa yang mempengaruhi hasil belajar tidak hanya 

program unggulan dan minat belajar, akan tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar agar hasil belajar mendapatkan hasilyang 

maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor lain 

yang berkaitan  hasil belajar  yang lebih inovatif. 
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