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ABSTRAK 

 

Siti Aisiyah, Mayrindra. 2019. “Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Guru 

terhadap Minat Belajar Siswa Di MTs PSM (Pesantren Sabilil 

Muttaqien)Darussalam Lembeyan Magetan. Skripsi.Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.Pembimbing, Dr. Ju’ Subaidi 

M.Ag. 

 

Kata Kunci: Sarana Prasarana, Kualitas Guru, dan Minat Belajar 

 

Skripsi yang membahas tentang pengaruh sarana prasarana dan kualitas 

guru terhadap minat belajar siswa, ini dilatar belakangi oleh pandangan mayoritas 

siswa bahwa semua mata pelajaran sebagai pelajaran yang sulit dan penguasaan 

siswa terhadap pelajaran masih rendah.Padahal semua mata pelajaran memiliki 

peranan yang dalam kehidupan sehari-hari.Keberhasilan semua mata pelajaran 

tidak lepas dari persiapan siswa dan guru. Guru harus mampu menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk 

mampu merencanakan topik yang akan dipelajari dan melatih keberanian siswa 

untuk menerangkan hasil diskusi kelompok didepan teman-temannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui apakah ada pengaruh sarana 

prasarana dengan minat belajar siswa di MTs PSM(Pesantren Sabilil 

Muttaqien)Darussalam Lembeyan Magetan. (2) Mengetahui apakah ada pengaruh 

kualitas guru dengan minat belajar siswa di MTs PSM (Pesantren Sabilil 

Muttaqien)Darussalam Lembeyan Magetan. (3) Mengetahui apakah ada pengaruh 

sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

(Pesantren Sabilil Muttaqien)Darussalam Lembeyan Magetan. 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.Rancangan ini dilaksanakan di MTs 

PSM Darussalam Lembeyan Magetan.Ada 49 responden dijadikan sampel 

penelitin, sampel ini diambil teknik simple random sampling dari populasi 123 

siswa.penelitian ini menggunakan teknik angket dan teknik dokumentasi. 

Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) Terdapat pengaruh 

signifikan sarana pasarana 0,673>0,05 terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan Magetan (2) Terdapat pengaruh signifikan kualitas guru 

0,9333>0,05 terhadap minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan 

Magetan(3) Ada pengaruh yang signifikan sarana prasarana dan kualitas guru 

terhadap minat belajar siswa di Mts Psm Darussalam Lembeyan yang terlihat dari 

perhitungan taraf signifikansi 0,05% diperoleh Fhitung (29,175) ≥ Ftabel  (0,04) 

dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 54,0% dan sisanya sebsar 28,6 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dan 

menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam 

kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana 

dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas 

dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun 

tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar, teratur, efektif dan efisien.
1
 

Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini setiap lembaga 

pendidikan baik formal maupun non formal berusaha untuk memberikan 

dan melengkapi fasilitas yang ada di lembaganya untuk memenuhi 

kebutuhan semua warga sekolah baik itu guru, staf-staf, peserta didik dan 

orang tua murid. Dalam upaya melengkapi fasilitas yang ada sebuah 

lembaga pendidikan dikatakan maju apabila ketersediaan sarana 

prasarananya memadai berkaitan dengan proses belajar peserta didik. Hal 

ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh sebuah lembaga 

pendidikan karena mempengaruhi kelangsugan proses belajar mengajar di 

sekolah. Adanya sarana prasarana  banyak membantu kelangsungan 
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belajar mengajar di sekolah. Sarana prasarana sangat diperlukan untuk 

menunjang proses belajar mengajar , agar siswa lebih berminat dan mudah 

menerima penjelasan dari guru. Apabila sarana prasarana yang disediakan 

kurang, maka dapat mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti proses 

belajar. 

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 bab 1(Ketentuan 

Umum) pasal 1ayat 1 yang berbunyi: Guru adalah pendidik professional 

dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.
2
Jadi, tugas guru tidak hanya menyampaikan mata pelajaran 

kepada siswa.Guru juga sangat berperan dalam mendorong, membimbing, 

menyediakan fasilitas belajar, dan membantu perkembangan siswa untuk 

mewujudkan tujuan hidup secara optimal. Tugas guru tersebut dapat 

terlaksana melalui proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran 

terjadi interaksi antara guru dan siswa.
3
 

Dalam interaksi tersebut guru akan mudah memahami karakter 

siswa yang berbeda-beda sehingga dapat memudahkan guru untuk 

mendorong, membimbing, dan membantu mengembangkan siswa, tetapi 

penyampaian materi pelajaran hanyalah salah satu dan berbagai kegiatan 

dalam pembelajaran sebagai suatu proses yang dinamis, dalam segala fase 

dan proses perkembangan siswa. Sekolah harus memenuhi kebutuhan 

siswa, guru karena membutuhkan sarana prasarana yang lengkap, dengan 

                                                           
2
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3
Mulyasa, Menjadi Guru Profesional : Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: Rosdakarya, 2005). 67 



 

tidak ada sarana prasarana yang lengkap akan mengurangi minat belajar 

siswa dan guru dalam pembelajaran. 

Menurut Hardjana, minat  merupakan kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau 

tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat diartikan 

kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan 

seseorang sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu.
4
 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang 

berminat terhadap belajar Pendidikan Agama Islam akan mempelajari 

agama dengan  sungguh-sungguh seperti  rajin belajar, merasa senang 

mengikuti kegiatan Keagamaan, dan bahkan dapat menemukan kesulitan–

kesulitan dalam belajar menyelesaikan soal-soal latihan dan praktek 

karena adanya kegiatan keagamaan yang diperoleh dengan mempelajari 

agama. Siswa akan mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya. 

Minat berhubungan erat dengan motivasi.Motivasi muncul karena adanya 

kebutuhan, begitu juga minat, sehingga tepatlah bila minat merupakan alat 

motivasi. Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Oleh 

karena itu, guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang 

diberikan mudah siswa mengerti. 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh 

kemudian.Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerima minat-minat baru.Jadi minat 

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar 
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selanjutnya.Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal 

yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum 

menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya. 

Dari pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 

2018 di MTS PSM(Pesantren Sabilil Muttaqien) Darussalam 

Lembeyan.Beberapa siswa memiliki minat belajar dan prestasi tinggi 90% 

dan ada pula yang rendah 30%.  Hal ini disebabkan karena kurang 

menariknya cara belajar mereka yang harus dihadapi setiap hari di sekolah, 

mereka belum menyadari pentingnya belajar untuk masa depan, sehingga 

mereka kurang termotivasi untuk belajar.
5
 

Kurangnya sarana prasarana di sekolah, guru dalam mengajar di 

lembaga tersebut kurang efektif disebabkan karena keterbatasan waktu  

seorang guru atau pendidik. Sarana prasarana saat ini kurang memenuhi 

kebutuhan dalam pembelajaran di sekolah.Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sarana prasarana, kualitas guru dan minat belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengkaji pengaruh sarana prasarana, kualitas guru dan minat belajar 

siswa,  

dengan judul penelitian “ Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas 

Guru terhadap Minat Belajar Siswa di MTs PSM(Pesantren Sabilil 

Muttaqien) Darussalam Lembeyan Magetan ”. 
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B. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus,  sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang 

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri 

hanya berkaitan dengan Sarana Prasarana dan Kualitas Guru. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang batasan masalah tersebut, permasalahan 

yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh sarana prasarana dengan minat belajar siswa di 

Mts PSM Darussalam Lembeyan? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas guru dengan minat belajar siswa di Mts 

PSM Darussalam Lembeyan? 

3. Apa pengaruh sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat 

belajar siswa di Mts PSM Darussalam Lembeyan? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 

ada yakni: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sarana prasarana dengan 

minat belajar siswa di Mts PSM Darussalam Lembeyan. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas guru dengan minat 

belajar siswa di Mts PSM Darussalam Lembeyan. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sarana prasarana dan kualitas 

guru terhadap minat belajar siswa di Mts PSM Darussalam Lembeyan. 



 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

bidang pendidikan khususnya sarana prasarana, kualitas guru dan 

minat belajar siswa  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi sekolah, guru, siswa dan peneliti. Manfaat tersebut yaitu: 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan membantu pihak sekolah untuk meningkatkan minat 

belajar siswa sehubungan dengan prestasi belajar.  

b. Bagi Guru, dapat menjadi masukan sehingga guru dapat lebih 

meningkatkan dalam sarana prasarana, kualitas guru dan minat 

belajar siswa dengan sebaik mungkin. 

c. Bagi Siswa, dapat membantu layanan pendidikan yang lebih baik 

dalam minat belajar. 

d. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai sarana 

prasarana, kualitas guru, serta pengaruhnya terhadap minat belajar 

siswa. 

 

 

 

 



 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap 

penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. 

Adapun pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah Pendahukuan yang berisi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

peneliotian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Berisi tentang landasan teori sarana prasarana, kualitas 

guru, da minat belajar siswa, serta telaah hasil penelitian terdahulu,, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian populasi, sampel, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data,analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Sarana Prasarana 

a. Pengertian Sarana Prasarana 

Menurut Suharno, Sarana adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam 

menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang digunakan 

untuk kegiatan penddikan dan kegiatan penunjangan. Sarana 

prasarana tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan. Sebab, 

tanpa adanya sarana dan prasarana, maka pelaksanaannya 

pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.
6
 

Membahas mengenai sarana dan prasarana ini, maka tidak 

membahas secara pisah, tetapi langsung disatukan saja, karena 

diantara sarana dan prasarana mempunyai hubungan yang sangat 

erat dan sulit untuk dipisahkan atau dibedakan.Sarana dan 

prasarana dapat berupa gedung beserta segala lainnya, 

perpustakaannya dan isinya serta prasarana ekstrakurikuler seperti 

lapangan olahraga dan lain-lain.Sarana dan prasarana ini dapat 
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diperoleh dari usaha bersama dan juga dari bantuan pemerintah 

setempat seta swadanya masyarakat setempat. 

Secara garis besar, sarana dan prasarana penddikan di 

sekolah dapat diklarifikasi sebagai berikut:
7
 

1) Lahan, yaitu sebidang tanah yang digunakan untuk mendirikan 

bangunan sekolah. 

2) Ruangan, yaitu tempat yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, kegiatan penunjng, dan keguiatan 

administrasi. 

3) Perabot, yaitu seperangkat bangku, meja, lemari, dan sejenisnya 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

kegiatan penunjng dan kegiatan administrasi. 

4) Alat, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuat atau 

melaksanakan hal-hal tetentu bagi terselenggaranya kegiatan 

pembelajaran, kegiatan penunjang, dan kegiatan administrasi. 

5) Bahan praktik, yaitu semua jenis bahan alami dan buatan yang 

digunakan untuk praktik. 

6) Bahan ajar, yaitu sumber bacaan yang berisi tentang ilmu 

pengetahuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran ada 

program normatif, adaptif, dan produktif, yang mencangkup 

modul, yang terdiri atas buku pegangan, buku pelengkap, buku 

sumber (referensi), dan buku bacaan. 

7) Sarana olahraga, baik diluar maupun didalam ruangan. 
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b. Kesiapan pemakaian kelas 

1) Tata ruang kelas  

Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya 

memungkinkan anak didik berkelompok dan memudahkan guru 

bergerak secara leluasa untuk memantu siswa dalam belajar. 

Dalam pegaturanruang belajar hal-hal berikut perlu 

diperhatikan 

(a) Ukuran dan bentuk kelas 

(b) Bentuk serta ukuran banku dan meja siswa 

(c) Jumlah siswa dalam kelas 

(d) Jumlah siswa dalam setiap kelompok 

(e) Jumlah kelompok dalam kelas
8
 

c. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: 

1) Mengupayakan pengadaan saran dan prasarana pendidikan 

melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan 

seksama dengan penfertian bahwa diharapkan semua 

perlengkapan yang didapatkan sekolah adalah sarana dan 

prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan sekolah 

dengan dana yang efisien. 

2) Mengupayakan pemakaian sarana prasarana secara tepat dan 

efisien. 
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3) Mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, 

sehingga keberadaan selalu dalam kondisi siap pakai saat 

diperlukan oleh semua personil. 

d. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana:
9
 

1) Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai 

apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam 

rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. 

2) Prinsip efisien yaitu sarana dan prasarana pendidikan disekolah 

harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga 

dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik 

dengan harga yang murah, demikian juga pemakaiannya harus 

dngan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan waktu dan 

penggunaan barang. 

3) Prinsip administrative yaitu sarana dan prasarana pendidikan 

disekolah harus selalu memperhatikan undang-undang 

peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diperlakukan 

oleh pihak pewenang. 

4) Prinsip kekohesifan yaitu sarana dan prasarana pendidikan 

disekolah harus direlisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah 

yang sangat kompak. 
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e. Jenis-jenis fasilitas/perlengkapan sekolah: 

1) Kantor sekolah 

Kantor sekolah adalah salah satu lembaga unit pada 

sekolahan sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas 

memberikan layanan ketatasahaan demi kelancaran 

penyelenggaraan pendidikan. Sebagai suatu unit pada sekolah, 

kantor sekolah memberikan layanan (service work) kepada 

segenap unit atau bagian sekolah. Tujuannya untuk 

menciptakan kemudahan bagi segenap bagian sekolah dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, fungsi utama 

setiap kantor sekolah adalah meringankan (facilitating finction) 

keseluruhan bagian sekolah agar bisa melaksanakan tugas-

tugasnya sevara lebih efektif dan efisien.
10

 

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, setiap kantor 

sekolah perlu dilengkapi dengan sarana yang bermacam-

macam. Secara garis besar sarana kantor sekolah itu dapat di 

klsrifikasikan menjadi: peabotan sekolah, peralatan kantor 

sekolah, dan perbekalan kantor sekolah. 

2) Perabotan kantor sekolah 

Perabotan kantor sekolah merupakan perlengkapan yang 

secara tidak langsung dapat digunakan dalam melakukan 

aktivitas ketatausahaan sekolah. Jenis perabot kantor sekolah 

pada dasarnya banyak sekali. Pada umumnya sekolah-sekolah 
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di Negara-negara yang sudah maju memiliki perabot yang 

lengkap, canggih, dan serba terbuat dari besi yang 

kuat.Pengadaanya sangat bergantung pada kebutuhan dan 

kemampuan sekolah.
11

 

Namun paling tidak setiap kantor sekolah memiliki 

perabot-perabot tertentu yang tidak boleh tidak memangharus 

dimilikinya, seperti meja kepala sekolah, atau kepala bagian 

tata usaha sekolah, meja tulis, kursi kepala sekolah atau epala 

bagian tata usaha sekolah, kursi karyawan, filing cabinet, ral 

blangko, personel executive filing cabinet.  

a) Bahan dan peralatan kantor sekolah 

Telah ditegaskan dimuka bahwa kantor sekolah 

merupakan salah satu unit pada sekolah yang memiliki 

tugas memberikan layanan ketatausahaan sekolah. Sebagian 

suatu unit pada sekolah, kantor sekolah bertugas 

menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, 

mengirim, dan meyimpan keterangan atau informasi 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. kegiatan 

ketatausahaan pada kantor sekolah adalah membuat 

rekening mengonsep sutar, mengirim surat, menggandakan 

sirat, mengarsip surat, mengarsip warkat, melakukan 

perhitungan-perhitungan, menerima tamu, memberikan 
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informasi secara lisan, menerima telepon, 

menyelenggarakan rapat, serta membuat warkat-warkat. 

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

tersebut, disetiap kantor sekolah perlu disediakan berbagai 

macam-macam bahan peralatan. Jumlah dan jenis bahan 

yang perlu disediakan sangat tergantung pada jenis dan 

jumlah kegiatan ketatausahaan sekolah harus diselesaikan 

oleh kantor sekolah yang bersangkutan. Namun, pada 

umumnya, bahan-bahan yang harus selalu tersedia di kantor 

sekolah meliputi,: amplop, pensil, karbon, buku catatan, 

kertas polos, pensil, tinta, spidol kecil, spidol besar, dll. 
12

 

b) Media pengajaran 

Pada dasarnya sekolah-sekolah itu didirikan untuk 

menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi murid. 

Sementara ini sebagian besar proses belajar mengajar di 

sekolah berlangsung di kelas. Guru-guru sekolah cenderung 

lebih suka mengelola proses belajar mengajar dikelas. Oleh 

karena perihal diatas, setiap kelas di sekolah perlu 

dilengkapi dengan sarana belajar mengajar yang dapat 

digunakan guru maupun murid.
13

 

Paling tidak ada dua macam sarana belajar mengajar 

harus tersedia, yaitu perabot kelas dan media pengajaran. 

Dalam hubungan denan perabot kelas yang perlu 
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disediakan antara lain berupa papan tulis, meja dan kursi 

guru, meja dan kursi murid, lemari kelas, papan dafrat hadir 

murid, papan daftar piket, papan pemanjang karya murid, 

papan grafik pencapaian target kurikulum, papan daftar 

pengelompokan murid, dan papan grafik kehadiran murid.  

Sedangkan media pengajaran yang perlu disediakan 

untuk kepentingan efektifitas proses belajar mengajar 

dikelas dapat dikelompokan menjadi 4 macam yaitu 

sebagai berikut:
14

 

(1) Media pandang diproyeksikan, seperti projector opaque, 

overhead projector, slide, projector filmstrip, sebagai 

media pandang yang diproyeksikan yang telah dimiliki 

banyak sekolah. 

(2) Media pandang tidak diproyeksikan, seperti gambar diam, 

grafis, model, dan benda asli. Bagan-bagan yang 

dijadikan media pengajaran meliputi bagan alur, bagan 

organisasi, dagan klarifikasi, bagan waktu, bagan table. 

Sedangkan grafis-grafis yang dapat dijadikan media 

pengajaran semisalnya, grafik garis, grafik lingkaran, 

grafik gambar, grafik batang. 

(3) Media dengar seperti, piringan hitam, open reel tape, pita 

kaset, dan radio. 

(4) Media pandang dengar, seperti televisi, dan film. 
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3) Sarana perpustakaan sekolah 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana 

pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap murid.penyelenggaraannya memerlukan ruang 

khusus beserta sarananya. Semakin lengkap perlengkapannya, 

semakin baik pula penyelenggaraannya perpustakaan 

sekolah.Ruang dan sarana yang tersedia harus ditata dan 

dirawat dengan baik, sehingga benar-benar menunjang 

penyelenggaraan sekolah secara efektif dan efisien. 

Ruang perpustakaan sekolah dasar bisa seperti ruang kelas 

karena memang yang ada hanya ruang kelas biasa yang 

kebtulan tidak dipakai, jarang sekali berupa gedung khusus 

yang dalam pembangunannya memang direncanakan untuk 

perpustakaan sekolah.Apapun bentuknya, baik berupa ruang 

kelas ataupun gedung khusus, ruang perpustakaan harus menuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan 

perpustakaan sekolah.Luas gedung dan ruangan perpustakaan 

sekolah tergantung kepada jumlah murid yang 

dilayani.Semakin banyak jumlah murid pada waktu sekolah 

semakin luas pula gedung atau ruangan yang harus disiapkan 

untuk menyelenggarakan perpustakaan sekolah.Satu hal yang 

perlu diingat bahwa dalam mendirikan gedung perpustakaan 

sekolah harus mempertimbangkan dengan cermat tentang 

lokasi.Sering kali kita lihat keadaan gedung perpustakaan 



 

sekolah yang megah dengan biaya pembangunan yang cukup 

tinggi tetapi kurang efektif dalam pemanfaatannya. Sebagai 

contoh adalah  penempatan gedung perpustakaan sekolah yang 

berdekatan dengan lapangan  olahraga yang sering kali 

membuat kebisingan, padahal murid-murid yang belajar 

diperpustakaan sekolah sangat memerlukan ketenangan.  

Ada beberapa azas pedoman yang perlu diperhatikan pada 

waktu mendirikan gedung perpustakaan sekolah, atau dalam 

memilih salah satu ruang untuk kepentingan perpustakaan 

sekolah.
15

 

a) Fungsi utama perpustakaan sekolah adalah sebagai sumber 

belajar. Keberadaannya berhubungn langsung dengan 

proses belajar mengajar di kelas. Oleh sebab itu, gedung 

atau ruangan perpustakaan sekolah berdekatan dengan 

kelas-kelas yang ada. 

b) Gedung perpustakaan sekolah sebaiknya tidak jauh dari 

lapangan parkir. Asas ini perlu dipertimbangkan khususnya 

ada sekolah yang luas sekali dan lebih-lebih melayani 

pengunjung pada sore hari ini. 

c) Gedung atau ruang perpustakaan sekolah sebaiknya jauh 

dari kebisingan yang sekiranya mengganggu ketenangan 

murid-murid yang sedang belajar diperputakaan sekolah. 
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d) Gedung atau ruang perpustakaan sekolah sebaiknya mudah 

dicapai oleh kendaraan yang mengangkut buku. 

e) Gedung atau ruangan perpustakaan sekolah harus aman, 

baik dari bahaya kebakaran, kebanjiran, ataupun pencurian. 

f) Gedung atau ruang perpustakaan sekolah sebaiknya 

ditempatkan di lokasi yang kemungkinan mudah diperluas 

pada masa yang akan datang. 

4) Pengelolaan laboratorium 

Laboratorium dapat diartikan dari kata “Laboratory” seperti 

pada kamus Wellester’s yaitu “Abuilding or room in wich 

scientific experiments are conducted or where drugs science 

explosive are tested and compounded”. Menurut menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.: 

134/0/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pendidikan Tgl. 5 Maret 1983, yang dimaksud dengan 

 Laboratorium/studio adalah sarana penunjang jurusan dalam 

study yang bersangkutan, dan sumber unit daya dasar untuk 

pengembangan ilmu dan pendidikan. Dalam pendidikan 

laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui 

metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil 

pengalaman belajar. Dimana siswa berinteraksi dengan 

berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala 

yang dilengkapinya secara langsung. Praktikum didalam 

pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode mendidik 



 

untuk belajar dan mempraktekkan segala aktifitas dalam proses 

belajar mengajar untuk menguasai suatu keahlian.
16

 

Secara etimologi kata laboratorium berasal dari kata latin, 

yang berarti tempat kerja. Dalam perkembangannya kata 

laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu temat bekerja, 

akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Ketika 

IPA/ SAINS merasa perlu mengadakan ruang siswa melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan sains, laboratorium yang 

digunakan untuk kegiatan ini disebut sebagai laboratorium 

sains sekolah ( school science laboratory).
17

 

Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui 

metode pratikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar 

di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan 

untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara 

langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari. Lalu definisi laboratorium menurut:
18

 

a) Menurut Procter Laboratorium adalah tempat atau ruangan 

di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk 

penyelidikan dan pengujian terhadap suatu bahan atau 

benda. 

b) ISO / IEC Guide Laboratorium adalah instalasi atau lembaga 

yang melaksanakan pengujian. 
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c) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yg 

dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan 

(penyelidikan dsb). 

d) Oxford English Dictionary, Laboratorium adalah ruang atau 

bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek 

pembelajaran, atau pembuatan obat-obatan dan bahan-bahan 

kimia. 

e) Berdasarkan PERMENPAN No. 3 Tahun 2010, 

Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada 

lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, 

bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis 

untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 

skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan 

berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat. 

Laboratorium adalah suatu tempat dilakukannya 

percobaan dan penelitian.Tempat ini dapat merupakan 

ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka. 

Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di 

mana percobaan eksperimen dan penelitian 

dilakukan.Laboratorium adalah tempat belajar mengajar 



 

melalui metode pratikum yang dapat menghasilkan 

pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan 

berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala 

yang dapat diamati secara langsung dan dapat 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 

Laboratorium (disingkat lab) adalah tempat riset 

ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah 

dilakukan.Laboratorium biasanya dibuat untuk 

memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut 

secara terkendali
19

. Sementara menurut Emha, laboratorium 

diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan 

percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan 

dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu 

lain
20

. Pengertian lain menurut Sukarso, laboratorium ialah 

suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk 

mernghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu 

ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya 

kebun dan lain-lain. 

Berdasarkan definisi tersebut, laboratorium adalah 

suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan 

maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, 

biologi, dan kimia atau bidang ilmu lain, yang merupakan 
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suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka seperti 

kebun dan lain-lain. 

5) Fungsi Dan Manfaat Laboratorium Pembelajaran: 

Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan 

mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, 

sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses 

belajar mengajar. 

Menurut Soejitno (1983) secara garis besar fungsi 

laboratorium adalah sebagai berikut:
21

 

a) Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah 

diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan 

dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan 

saling mencari dasar. 

b) Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi 

mahasiswa/siswa. 

c) Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari 

hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu obyek dalam 

lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

d) Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan 

media yang tersedia untuk mencari dan menemukan 

kebenaran. 

e) Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa/siswa sebagai modal 

sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. 
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Engkoswara (1982) mengatakan bahwa melalui kegiatan 

praktikum yang biasanya dilakukan di laboratorium, siswa 

diharapkan dapat:
22

 

a) Mengembangkan berbagai keterampilan secara terintegrasi. 

b) Mengenal berbagai peralatan laboratorium. 

c) Mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen. 

d) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan 

menginterprestasikan data. 

e) Mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara 

tepat dan akurat. 

f) Mengembangkan keterampilan dalam mengobservasi. 

g) Mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan 

hasil eksperimen. 

h) Mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan. 

i) Mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan 

percobaan sendiri. 

j) Menambah keberanian berfikir sendiri dan menanggung 

resiko. 

k) Merangsang berfikir siswa melalui eksperimen. 

l) Mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah 

dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai 

kemungkinan pemecahannya. 
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Menurut Sukarso (2005), secara garis besar 

laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai 

berikut:
23

 

a) Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan 

keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, 

pencatatan dan pengkaji gejala-gejala alam. 

b) Mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa 

akan bertambah keterampilannya dalam 

mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk 

mencari dan menemukan kebenaran. 

c) Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari 

hakekat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam 

lingkungn alam dan sosial. 

d) Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap 

ilmiah seseorang calon ilmuan. 

e) Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan 

dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. 

6) Kantin sekolah 

Kantin  merupakan sebuah ruangan dalam sebuah gedung 

umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik 

makanan yang dibawa sendiri maupun yang dapat dibeli di 

sana. Kantin sendiri harus mengikui prosedur tentang cara 

mengolah dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang 
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disediakan kantin haruslah bersih dan halal.Jenis-jenis makanan 

yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 

sempurna.Biasanya para pembeli harus mengantri dalam 

sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. 

Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di 

Indonesia.Biasanya kantin menjadi tempat berkumpul bagi para 

murid. Pesan ambil bayar duduk mungkin merupakan prinsip 

para pengguna fasilitas kantin. Ramainya kantin disebabkan 

oleh obrolan siswa-siswa yang makan bersama.Kebanyakan 

murid menganggap penting kantin sebagai tempat 

bersosialisasi, tempat berkumpilnya seluruh angkatan. 

Tujuan kantin di sekolah menurut William H. Roe dalam 

bukunya School Busines Management, yaitu:
24

 

a) Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar 

memilih makanan yang baik atau sehat, 

b) Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara 

nyata, 

c) Menganjurkan kebersihan dan kesehatan, 

d) Menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, 

dan kehidupan bersama, 

e) Menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai 

dengan yang berlaku di masyarakat, 
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f) Memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan 

baik, 

g) Menunjukkan adanya koordinasi antara bidang pertanian 

dengan bidang industri, 

h) Menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebersihannya dan kesehatannya. 

Fungsi kantin sekolah, yaitu :
25

 

a) Membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan 

menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis, 

b) Mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan 

seimbang, 

c) Untuk memberikan pelajaran sosial kepada siswa, 

d) Memperlihatkan kepada siswa bahwa faktor emosi 

berpengaruh pada kesehatan seseorang, 

e) Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara 

nyata, 

f) Sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran 

di sekolah, dan tempat menunggu apabila ada jam kosong. 

Dalam menyelenggarakan atau mendirikan kantin 

sekolah yang baik hendaknya memperhatikan hal-hal 

berikut ini:
26
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a) Kantin sekolah hendaknya tidak dipandang sebagai 

suatu penciptaan keuntungan di sekolah, 

b) Program kantin sekolah harus dipandang sebagai bagian 

integral dari program sekolah secara keseluruhan, 

c) Harga makanan dan minuman harus dapat dijangkau 

oleh daya beli siswa, 

d) Penyajian dan pelayanan makanan harus memadai dan 

cepat, 

e) Gedung atau ruang kantin harus strategis karena akan 

sangat mempengaruhi keefektivan operasi dan 

koordinasi program-program kantin, 

f) Personil-personil kantin harus bertanggung jawab atas 

makanan yang bergizi dan menarik, serta menjamin 

selera pembeli, 

g) Memberikan kebijaksanaan keuangan (korting) dapat 

mendorong berkembangannya program kantin, karena 

dapat menarik pembeli, 

h) Program kantin harus menyeimbangkan antara kapasitas 

makanan dan harga, begitu juga gizi 

Tiga bentuk alternatif pelayanan kantin sekolah, 

yaitu :
27
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a) Self service system. Sistem pelayanan dimana 

pembeli melayani dirinya sendiri makanan yang 

diingini, 

b) Wait service system. Sistem pelayanan dimana 

pembeli menunggu dilayani oleh petugas kantin 

sesuai dengan pesanan, 

c) Tray service system. Sistem pelayanan dimana 

pembeli dilayani petugas kantin, dan penyajian 

makanannya dengan menggunakan baki atau 

nampan. 

f. Faktor-faktor yang pengaruhi Sarana Prasarana 

Satu diantara beberapa faktor utama yang menentukan 

kualitas pembelajaran adalah ketersediaan sarana atau fasilitas 

penunjang pembelajaran.Mutu pendidikan yang dikembangkan 

agar tetap baik, perlu diadakan dan diciptakan suatu fasilitas yang 

dapat membantu dan mendorong hasil belajar siswa. Sebagai 

realisasinya pemerintah membuat beberapa peraturan 

perundangundangan, UU No 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1 yang 

berbunyi: “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal 

menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi, fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial emosional, dan kewajiban peserta didik”. 

Menurut Wina Sanjaya, kelengkapan sarana dan prasarana akan 

membantu guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, 



 

dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen 

penting yang dapat memengaruhi proses pembelajaran”.
28

 

Kemampuan belajar apabila didukung dengan fasilitas 

belajar yang memadai berupa peralatan dan perlengkapan, maka 

memperoleh hasil belajar cenderung lebih baik. Kebutuhan akan 

tersedianya sarana pendidikan sangat dirasakan dalam jenjang 

pendidikan kejuruan karena sekolah kejuruan menitikberatkan pada 

penciptaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan 

kesiapan memasuki dunia kerja. Penyediaan sarana pendidikan 

akan sangat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran praktik 

demi menunjang keterampilan. 

Berdasarkan penjelasan UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 

15 bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta belajar terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu”. 

 

2. Kualitas Guru 

a. Pengertian Kualitas Guru 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan kualitas 

(dalam bahasa Inggris quality) memiliki arti tingkat baik 

buruknya sesuatu, kadar, derajat, tarap, atau mutu dari sesuatu.
29
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Jadi kualitas adalah tingkatan atau baik buruknya sesuatu 

baik yang berupa benda atau manusia.Sedangkan pengertian guru 

dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. 

Dalam kamus Bahasa Inggris dijumpai kata teacher yang 

berarti pengajar.Selain itu, terdapat kata tutor yang berarti guru 

pribadi yang mengajar dirumah, mengajar extra, memberi les 

tambahan pelajaran.Dan dalam istilah Bahasa Arab banyak kata 

yang mengacu kepada pengertian guru dan sangatlah beragam 

mulai dari kata mu’allim (al-a’lim jamaknya ulama) yang berarti 

orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli 

pendidikan untuk menunjuk kepada hati guru.
30

Selain itu ada pula 

yang menggunakan istilah al-mudarris untuk arti orang yang 

mengajar atau orang yang memberi pelajaran, dan ada juga yang 

menggunakan istilah al -muaddib yang meruju’ kepada guru yang 

secara khusus mengajar di istana. 

Pengertian-pengertian di atas masih bersifat umum, dan 

oleh karenanya dapat mengundang berbagai macam interpretasi 

dan bahkan juga konotasi. 

Drs. N.A. Ametembun mendefinisikan bahwa guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 
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pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah.
31

 

Ace Suryadi seorang pengamat pendidikan dan 

pengembangan SDM, berpendapat bahwa guru yang berkualitas 

(bermutu) adalah guru yang memiliki kemampuanprofesional 

dengan berbagai kapasitas sebagai pendidik.Dan jika melihat dari 

pengertin kata profesional di atas bahwa suatu pekerjaan yang 

bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara 

sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi 

kepentingan umum.Atas pengertian dasar di atas, teryata pekerjaan 

profesional berbeda dengan pekerjaan lainya karena suatu profesi 

memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan profesinya.
32

 

b. Upaya Peningkatan Kualitas Guru 

Peningkatan kualitas guru terus diupayakan untuk 

membentuk masyarakat Indonesia yang kreatif dan edukatif. 

Setidaknya terdapat tiga unsur untuk meningkatkan kualitas guru 

yaitu:
33

 

1) Kompetensi guru 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan 

dan perilaku tugas yang harus dimiliki. Seteah dimiliki, tentu 

harus dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam 
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melaksanakan tugas keprofesionalan di dalam kelas yang 

disebut sebagai pengajaran. 

Kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik 

(pendidikan), kepribdian, sosial dan profesional sebagai 

tuntutan dari profesi. 

2) Kompetisi Pedagogik 

Merupakan kemampuan guru dalam pengolahan 

pembelajaran untukkepentingan peserta didik. Paling tidak 

harus meliputi pemahaman wawasan atau landasan 

kepemimpinan dan pemahaman terhadap peserta didik. 

Selain itu, juga meliputi kemampuan dalam pengembangan 

kurikulum dan silabus. Termasuk perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi akhir belajar dan pengembangan peserta 

didik di dalamnya. Ini semua dimaksudkan demi 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki guru, sekali 

lagi untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, 

sekurang-kurangnya meliputi:
34

 

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b) Pemahaman terhadap peserta didi 

c) Pengembangan kurikulum/ silabus 

d) Perancangan pembelajaran 

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
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f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g) Evaluasi proses dan hasil belajar dan 

h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Mencakup kepribadian yang baik, stabil, dewasa, arif 

dan bijaksana. Tentu saja berakhlak mulia, serta menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Secara objektif 

mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan 

diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya 

mencangkup seperti dibawah ini:
35

 

a) Berakhlak mulia 

b) Arif dan bijaksana 

c) Mantap 

d) Berwibawa 

e) Stabil 

f) Dewasa 

g) Jujur 

h) Mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat 

i) Secara Objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan 
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3) Kompetensi Sosial 

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi agar 

mampu berkommunikasi lisan, tulisan atau secara isyarat. 

Mampu ula memilih, memilah dan memanfaatkan alat 

telekomunikasi yang sesuai secara fungsional dan bergaul 

Secara efektif dengan berbagai kalangan serta lapisan. 

Pergaulan itu bisa dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, dan wali peserta didik. Ini 

berarti bahwa guru dalam konteks kompetensi sosial harus 

kompoten bergaul secara santun dengan masyarakat di 

sekitar tempat kerja dan di lingkungan tempat tinggalnya. 

Kompetensi social merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya 

meliputi:
36

 

a) Berkomunikasi lisan, tulisan dan isyarat 

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional 

c) Bergaulan secara efektif dengan peserta didik, sesame 

pendidik, tenga kependidikan, pemimpin satuan 

pendidikan, orang tua/wali peserta didik 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar 

dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang 
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berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan 

dan semangat kebersamaan. 

4) Kompetensi Profesional 

Merupakan wujud nyata kemampuan penguasaan atas 

materi pelajaran secra luas dan mendalam. Mengerti tujuan 

diajarkanya materi dan acuan hasil yang akan didapat 

setelah proses pengajaran. Mampu mempresentasikan dan 

memperkaya dengan bacaan-bacaan bermutu. 

Keempat standar kompetensi tersebut mencerminkan 

empat standar kompetensi guru yang masih bersifat umum. 

Jadi, perlu dijabarkan dalam perangkat kompetensi dan 

subkompetensi yang dikemas secara koheren dan sistematis 

dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Tentu saja selain 

sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Selain poin-pon diatas, diperlukan juga manajemen 

pengembangan kompetensi guru yang dapat diartikan 

sebagai usaha yang dikerjakan untuk memajukan dan 

meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan 

keterampilan guru demi kesempurnaan tugas pekerjaannya. 

Pengembangan kompetensi guru didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan: perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya arus globalisasi dan 



 

informasi, menutupi kelemahan-kelemahan yang tak 

tampak pada waktu seleksi, mengembangkan sikap 

profesional, mengembangkan kompetensi profesional, dan 

menumbuhkan ikatan batin antara guru dan kepala sekolah.  

Secara teknis, kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi guru adalah: bimbingan dan 

tugas, pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, studi 

lanjut, latihan jabatan, rotasi jabatan, konferensi, penataran, 

lokakarya, seminar, dan pembinaan profesional guru 

(supervisi pengajaran). Tentang supervisi pendidikan akan 

dibahas kemudian. 

c. Sertifikasi Guru 

Sebagaimana profesi lain, menjadi guru pun harus 

profesional. Adanya profesionalitas akan menjamin mutu 

pekerjaan suatu profesi. Oleh karena itu, pemerintah melalui 

instrumen Peraturan menteri No. 18 Tahun 2007 menetapkan 

program sertifikasi guru dalam jabatan. Pengertian guru dalam 

jabatan ialah semua guru yang saat ini mengajar di sekolah 

sebagai guru, baik guru negri maupun swasta. 
37

 

Guru-guru yang bisa mengikuti sertifikasi adalah guru-guru 

yang telah mengajar pada jenjang pendidikan tertentu, baik 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan 

menengah yang berada di bawah payung Departemen 
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Pendidikan Nasional dan departemen Agama. Peserta sertifikasi 

harus sudah memenuhi standar kualifikasi sekurang-kurangnya 

S1 atau D IV pada bidang yang ditekuninya.
38

 

Secara garis besar, pelaksanaan sertifikasi dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh guru 

bersangkutan denga tugas dan profesinya sebagai agen 

pembelajaran. Beberapa data yang dikumpulkan tersebut 

diantaranya berupa ijazah yang menunjukkan kualifikasi 

akademik; sertifikat, piagam atau surat keteranga dalam 

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta 

dalam mengikuti lomba dan karya akademik. 

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai 

banyak tujuan. Berikut ini beberapa tujuan sertifikasi guru:  

1) Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. 

Agenpembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses 

pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat 

pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu 

pendidikan dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil 

pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari 

kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru 
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yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional 

menentukan mutu siswa. 

3) Meningkatkan martabat guru. Dari bekal pendidikan formal 

dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain 

ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam 

proses sertifikasi maka guru akan mentransfer lebih banyak 

ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, 

kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang 

bersangkutan. 

4) Meningkatkan profesionalisme. Guru yang profesional 

antara lain dapat ditentukan dari pendidika, pelatihan, 

pengembangan diri dan berbagai aktifitas lainya yang terkait 

dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional 

dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. 

Selain mempunyai tujuan, pelaksanaan sertifikasi 

guru juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat utama 

dari sertifikasi guru adalah:  

1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang 

merugikan citra profesi guru. Guru yang telah 

mempunyai sertifikat pendidik harus dapat menerapkan 

proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan 

praktik yang telah teruji. 

2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang 

tidak berkualitas dan profesional. Sekolah yang 



 

mempunyai mutu pendidikan baik ditentukan dari mutu 

guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Dengan 

sertifikasi, mutu guru diharapkan akan meningkat 

sehingga meningkatkan mutu sekolah. Pada akhirnya, 

masyarakat dapat menilai kualitas sekolah berdasarkan 

mutu pendidikanya. 

3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Hasil 

sertifikasi diantaranya dapat digunakan sebagai cara 

untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan 

prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi. Cara ini 

dapat menghindarkan dari praktik ketidakadilan. 

Misalnya guru berprestasi hanya mendapat imbalan 

kecil. Dengan demikian, kesejahteraan guru dapat 

meningkat sesuai dengan prestasi yang diraihnya. 

Namun, satu hal yang ditekankan adalah bahwa 

tunjangan profesi bukan munjadi tujuan utama 

sertifikasi. Tunjangan profesi merupakan konsekuensi 

logis yang menyertai kompetensi guru. 

4) Sertifikasi tidak bisa diasumsikan mencerminkan 

kompetensi yang unggul sepanjang hayat. Pasca 

sertifikasi seyogyanya merupakan tonggak awal bagi 

guru untuk selalu meningkatkan kompetensi dengan 

cara belajar sepanjang hayat. Untuk memfasilitasi 

peningkatan kompetensi guru, diperlukan manajemen 



 

pengembangan kompetensi guru. Hal ini perlu 

dipikirkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, 

karena peningkatan kompetensi guru merupakan 

indikator peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. 

d. Kinerja Guru 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.Dilihat dari 

arti kata kinerja berasal dari kata kinerja berasal dari kata 

performance. 

Kata performance memberikan tiga arti,yaitu: 

1) Prestasi, seperti dalam kontek atau kalimat “high 

performance car”, atau mobil yang sangat cepat. 

2) Pertunjukan, seperti dalam konteks atau kalimat “folk 

dance performance”, atau petujuk tarian- tarian rakyat. 

3) Pelaksanaan tugas, seperti dalam konteks atau kalimat “ in 

performing his/her duties”.
39

 

4) Kinerja guru, menurut undang-undang republic Indonesia 

No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam 

                                                           
39

 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 45-51. 



 

undang-undang No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: “ 

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional 

pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang 

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Kinerja guru tidak hanya ditujukan oleh hasil kerja, 

akan tetapi juga ditunjukan oleh perilaku dalam bekerja. 

Lembaga Administrasi Negara menyebut kinerja sebagai 

gambaran tetang tingkat pencapaian pelaksanaan atau suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran.
40

Kriteria kinerja guru 

ini diterjemahkan kepada ketentuan yang berlaku bagi 

PNS. Di dalam himpunan peraturan perundang-undangan 

tentang pegawaian tahun 1982 yang diterbitkan oleh 

Depdikbud, kriteria kinerja guru PNS terdiri dari atas 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerja sama. 

Kinerja guru juga dapat ditunjukan dari seberapa 

besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan 

dipenuhi. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi 

pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional.(Undang-undang No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen.) 
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e. Penilaian Kinerja Guru 

Untuk menilai kinerja guru dapat dilihat pada aspek: 

“penguasaan content knowledge, behavioral skill, dan human 

relation skill. Sedangkan Michel Menyatakan bahwa aspek yang 

dilihat dalam menilai kinerja individu (termasuk guru) yaitu 

“Quality of work, promptness, initiative, capability dan 

communication”.
41

 

Dimensi atau standar kinerja yang dievaluasi dalam 

pelaksanaan pekerjaan meliputi jumlah volume pekerjaan, 

kualitas kerja, kemampuan menyesuaikan diri dan kemampuan 

kemauan untuk bekerja sama seperti diungkapkan: 

1) Quantity of work, yang berkenaan dengan volume pekerjaan 

yang dapat dikerjaan seorang guru. 

2) Quality of work, yang berkenaan dengan ketelitian, dan 

kelengkapan hasil kerja. 

3) Inisiatif, yang berkenaan dengan keinginan untuk maju, 

mandiri penh tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

4) Adaptability, yang berkenaan dengan kemampuan guru 

untuk merespon dan menyesuaikan dengan perubahan 

keadaan. 

5) Cooperation, yang berkenaan dengan kemampuan dan 

kemauan untuk bekerja sama dengan pimpinan dan sesama 
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teman kerja. 
42

Aspek-aspek yang dinilai dari kinerja seorang 

guru: 

1) Kemampuan teknik yaitu kemampuan menggunakan 

pengetahuan metode, teknik dan peralatan yang 

dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta 

pengalaman dan pelatihan yang telah diperoleh. 

2) Kemampuan konseptul yaitu kemampuan untuk 

memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian 

bidang gerak dari unit-unit operasional. 

3) Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara lain 

kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, 

membawa guru melakukan negoisasi.
43

 

 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru 

Mohammad Surya (2002) mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja professional guru adalah “kepuasan 

kerja” kepuasan kerja ini melatarbelakangi oleh faktor-faktor:
44

 

1) Imbalan rasa 

2) Rasa aman 

3) Hubungan antar pribadi 
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4) Lingkungan kerja dan kesempatan untuk pengembangan dan 

peningkatan diri. 

BPPN Tahun 1999 menyatakan bahwa kesejahteraan guru 

merupakan aspek paling crucial dalam dunia 

pendidikan.Tingkat kesejahteraan guru tergolong rendah, 

bahkan amat rendah, tidak setara denan pengabdian yang 

diberikan.Kesejahteraan guru yang rendah berdampak tidak 

menguntungkan terhadap motivasi guru, status sosial, profesi 

guru dan dunia pendidikan secara keseluruhan. 

 

3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat  

Minat adalah kecenderungan jiwa yang relative menetapkan 

kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan 

senang. Menurut Berhand “minat” timbul atau muncul tidak 

secara tiba-tiba, melainkan timbulnya akibat dari partisipasi , 

dengan pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar dan bekerja, 

dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan 

penyebab partisipasi dalam kegiatan.
45

 

Minat (interest) secara sederhana dapat dipahami sebagai 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar 

terhadap sesuatu hal. Istilah minat merupakan terminology 

aspek kepribadian, yang menggambarkan adanya kemauan, 
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dorongan (force) yang timbul dari dalam individu untuk 

memilih objek lain yang sejenis. Objek dari minat bisa berbagai 

macam, baik makhluk hidup, aktivitas, benda mati, pekerjaan 

dan lain-lain.
46

 

Sedangkan pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang 

menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang relative tetap 

dan perubahan itu dilakukan lewat kegiatan, atau usaha yang 

disengaja. Jadi, yang dimaksud dari minat belajar adalah aspek 

psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa 

gejala, seperti: gairah, keinginan, persaan suka untuk 

melakukan proses perubhan tingkah laku melalui berbagai 

kegiatan meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, 

dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, 

ketertarikan seseorang (siswa) terhadap blajar yang ditunjukan 

melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 
47

 

Belajar dalam pandangan psikologis merupakan suatu 

proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.
48

 Sedangkan menurut Skinner, belajar 

adalah suatu proses adaptasi penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progresif. Slameto Menyatakan bahwa 

belajar adala suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungnya.
49

 

Berdasarkan pengertian minat dan belajar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minat belajar adalah 

sesuatu keinginan atas kemauan yang disertai perhatian dan 

keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang 

dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap 

dan keterampilan.
50

 

b. Macam-macam Minat Belajar peserta didik 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam 

minat dan potensi.Secara konseptual, Krapp mengkategorikan 

minat peserta didik menjadi tiga dimensi besar.
51

 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan 

motivasi atas mata pelajaran tertentu, apakah dia tertarik 

atau tidak, apakah dia senang atau tidak, apakah dia 

mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya untuk 

menguasai mata pelajaran tersebut.Minat personal identik 

dengan minat instrinsik peserta didik yang mengarahkan 

pada minat khusus pada ilmu social, olahraga, sains, music, 

kesusastraan, computer, dan lain sebagainya.Selain itu 
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minat personal peserta didik juga dapat diartikan dengan 

minat peserta didik dalam pilihan mata pelajaran. 

2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik 

yang tidak stabil dan relative berganti-ganti tergantung dari 

factor rangsangan dari luar dirinya. Misalnya, suasana 

kelas, cara mengajar guru, dorongan keluarga. Minat 

situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran 

yang diberikan. 

3) Minat Psikologikal 

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya 

sebuah interaksi antara minat personal dengan minat 

situasional yang terus menerus dan berkesinambungan. 

Jika peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang mata pelajaran dan dia memiliki cukup punya 

peluang untuk mendalaminya dalam aktivitas yang 

terstruktur (kelas) atau pribadi (di luar kelas), serta punya 

penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut maka 

akan dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat 

psikologikal terhadap mata pelajaran tersebut. 

 

 



 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta 

didik, yaitu:
52

 

1) Faktor Internal 

a) Faktor jasmaniah, seperti factor kesehatan dan cacat 

tubuh 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, 

kematangan dan kesiapan. 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orag tua dan latar 

belakang kebudayaan.  

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik 

dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah standar penilaian di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode mengajar dan tugas rumah. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah 

sebagai berikut: 
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Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman 

Puspayani (2009) berjudul”Kontribusi Sarana Prasarana, Layanan 

Administratif, Kompetensi ProfesionalGuru terhadap Kepuasan Belajar 

(Studi Tentang Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Sukawati)” mengungkap: 

(1) besaran kontribusi sarana prasarana terhadapkepuasan belajar siswa di 

SMA N 1 Sukawati, (2) besaran kontribusi layananadministratif terhadap 

kepuasan belajar siswa di SMA N 1 Sukawati, (3) besaran konstribusi 

kompetensi profesiona guru terhadap kepuasan belajar siswa di SMA N 1 

Sukawati, dan (4) besaran konstribusi antara sarana. 45 prasarana, layanan 

administratif, kompetensi profesional guru secara bersama-sama terhadap 

kepuasan belajar siswa di SMA N 1 Sukawati.Penelitian ini menggunakan 

rancangan ex-post facto dengan teknik 

korelasional.Populasi penelitian ini berjumlah 837 siswa. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

stratified randon sampling dengan ukuran sampel sebanyak 250 siswa. 

hasil analisis data menunjukan bahwa: (1) terdapat konstribusi sarana 

prasarana terhadap kepuasan belajar siswa pada SMA N 1 Sukawati 

dengan konstribusi sebesar 32,0%. (2) terdapat konstribusi layanan 

administrative terhadap kepuasan belajar siswa pada SMA N 1 Sukawati 

dengan konstribusi sebesar 29,6%, (3) (3) terdapat kontribusi kompetensi 

profesional guru terhadapkepuasan belajar siswa pada SMA N 1 Sukawati 

dengan kontribusi sebesar39,4%, dan (4) terdapat kontribusi sarana 

prasarana, layanan administratif, dankompetensi profesional guru terhadap 

kepuasan belajar siswa pada SMA N 1 Sukawati denagn kontribusi sebesar 



 

50,2%. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat konstribusi sarana prasarana, ia layanan atministratif, dan 

kompetensi guru terhadap kepuasan belajar siswa pada SMA N2 2 

Sukawati.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Setia Novianti (2007) 

dengan judul penelitian “Pengaruh Minat Belajar Dan Metode 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Akuntasi  di SMA Negeri 1 Garut”.Dari hasil penelitian didapatkan 

besarnya keofisien korelasi antara minat belajar (XI) dengan Prestasi 

Belajar (Y) secara persial yaitu sebesar 0,3928 dengan koefisien 

deternimasi sebesar 15% hal ini menunjukan bahwa secara persial minat 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 15%. Koefisien 

korelasi antara Metode pembelajaran (X2) dengan Prestasi belajar (Y) 

secara persial adalah sebesar 0,4685 degan koefisien determinasi sebesar 

22%. Hal ini menunjukan bahwa secara persial Metode Pembelajaran 

berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 22%. Sedangkan besarnya 

koefisien ganda antara minat belajar, metode pembelajaran, dan prestasi 

belajar yaitu sebesar 0,628 dengan koefisien determinasi 39% yang berarti 

bahwa secara simultan Minat Belajar (XI) dan Metode Pembelajaran (X2)  

berpengaruh terhadap Prestasi Belajar (Y) sebesar 39%. Melalui 

perhitungan uji t untuk variabel X1 diperoleh t- Hitung Sebesar 3,020, 

untuk variabel X2 diperoleh t hitung sebesar 3,750, dan table-tabel sebesar 

1,676, sehingga t hitung > t tabel. Sedangkan dari perhitungan uji F 

diperoleh F hitung sebesar 16,240 dan F-tabel 3,18 (F hitung>F tabel). 



 

Dengan demikian, hipotensis yang diajukan dalam penelitian ini dapat 

diterima yaitu minat belajar dan metode pembelajaran secara pesial dan 

simultan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 

akuntasi. 

C. Kerangka Berfikir 

Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan belajar ditentukan oleh 

beberapa faktor pendukung.Salah satunya factor pendukung tersebut 

adalah minat belajar.Faktor yang mempengaruhi minat belajar yaitu faktor 

dalam diri (siswa) Internal, dan faktor dari luar siswa (eksternal).Faktor 

internal merupakan faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa yang 

berasal dari siswa itu sendiri.Faktor dalam diri siswa terdiri atas aspek 

jasmaniah dan aspek psikologis (kejiwaan), sedangkan faktor eksternal 

terdiri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Minat belajar berhubung dengan fasilitas sekolah dan kualitas 

guru. Fasilitas belajar merupakan fasilitas yang terdiri dari sarana dan 

prasarana belajar, bahwa sarana belajar adalah alat langsung untuk 

mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokasi/tempat, bangunan dan lain-

lain,  sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai 

tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboraturium dan 

sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, di duga terdapat pengaruh fasilitas 

sekolah dan kualitas guru terhadap minat belajar siswa disajikan pada 

gambar1.1 sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir  

 

 

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan fasilitas sekolah (X1) 

dan kualitas guru (X2) sebagai variabel bebas.Minat Belajar siswa (Y) 

sebagai variabel terikat.Fasilitas sekolah dilakukan untuk memfasilitasi 

yang ada di sekolah (sarana prasarana). Sedangkan kalitas guru untuk 

menjadi guru yang baik dan tanggung jawab atas 

pertanggungjawabannya  sebagai guru. Jika fasilitas sekolah dan 

kualitas seorang guru sudah terpenuhi, maka dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap minat belajar siswa. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis diartikan sebagai “jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dapat dipahami bahwa hipotesis merupakan pernyataan yang 

masih perlu dibuktikan kebenarannya, dan anggapan yang timbul adalah 

yang bersifat sementara untuk  dibuktikan secara nyata dan benar melalui 

Sarana Prasarana 

(X1) 
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Minat Belajar 

(Y) 
Kualitas Guru 

(X2) 



 

data lapangan dan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data.
53

 

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh  penggunaan sarana prasarana terhadap minat belajar 

siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan 

Ho: Tidak ada pengaruh falitas sekolah dan kualitas guru terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan Maget 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan  Penelitian 

Rancangan penelitian adalah recana atau struktur penelitian yang 

disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas 

permasalahan-permasalahan peneliti. Rancangan penelitian bertujuan 

untuk memberi pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan 

diambil.
54

 

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah fakta data atau fakta-

fakta yang ada di MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan dengan 

teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan angket dengan 

menyebar lembaran pertanaan atau pernyataan yang akan diisi oleh siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan. 

Setelah data terkumpul maka data-data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data 

                                                           
53

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

(Bandung: Alfabeta, 2013), 96. 
54

Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm 100. 



 

kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka yang bisa diperoleh dari 

hasil penjumlahan (menghitung) atau bisa juga dengan hasil pengukuran 

sehingga dapat  diketahui ada atau tidaknya pengaruh sarana prasarana dan 

kualitas guru terhadap minat belajar siswa MTs PSM Darussalam 

Lembeyan Magetan. 

Dalam rancangan peneliti ini, peneliti mengambil tiga variabel yaitu 

variabel bebas (Independent) dan variabel terikat (Dependent) yaitu:
55

 

1. Sarana Prasarana (X-1) dan kualitas guru (X-2) sebagai variabel bebas 

(Independent) yang menjadi sebuah perubahan atau timbulnya variabel 

dependent (minat belajar). 

2. Minat Belajar (Y) sebagai variabel dependent adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Rancangan Penelitian 
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B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti baik berupa orang, 

benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi
56

. Sedangkan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII,VIII,IX 

di MTs PSM Darussaam Lembeyan Magetan tahun ajaran 2018/2019 

berjumlah 123 siswa. 

Table 1.1 

Populasi siswa di MTs PSMDarussaam Lembeyan Magetan. 

No Kelas Jumlah siswa 

laki-laki 

Jumlah 

siswa 

perempuan 

Jumlah 

keseluruhan 

1. VII 38 18 56 

2. VIII 25 2 27 

3. IX 14 26 40 

Jumlah 123 

 

2. Sampel  

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sempel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, 

biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Apabila 

peneliti dapat menjangkau seluruh populasi maka tidak perlu dilakukan 

pengambilan sampel.
57
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Dalam pengambilan dan penentuan jumlah sampel sebenernya 

tidak ada ketentuan yang mutlak, tetapi sekedar gambaran dapat 

mengikuti petunjuk berikut: 

1. Jika anggota populasi sampai dengan 50, sebaiknya dijadikan sampel 

semua. 

2. Jika anggota populasi berada antara 51-100, maka sampel data diambil 

50-60% atau dapat menggunakan sampel total. 

3. Jika anggota populasi berada antara101-500, sampel dapat diambil 

30/40%.
58

 

4. Jika anggota populasi berada diantara 501-1000, sampel dapat diambil 

20-25%. 

5. Jika anggota populasi lebih dari 1000 maka sampel dapat dambil 10-

15%.  

    Dalam penelitian ini, sampel yang diambil 40% dari seluruh 

jumlah siswa kelas VII,VIII,IX MTs PSM Darussalam Lembeyan yang 

berjumlah 123 diambil 40% Jadi, hasilnya 49 responden.  Adapun 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu.
59
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C. Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument sebagai 

alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.
60

 Adapun 

data yang diperlukan dalam penelitian adalah: 

a. Data tentang Sarana Prasarana siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan  

b. Data tentang Kualitas Guru di MTs PSM Darussalam Lembeyan  

c. Data tentang Minat Belajar siswa di MTs PSM Lembeyan  

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 1.2  

Instrument pengumpulan data 
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Variabel  Sub  Indikator Subjek  Teknik  Item  

Sarana 

Prasaran

a (X1) 

1. Saran

a  

2. Prasar

ana  

a. Kelengka

pan 

sekolah 

meliputi: 

ruang 

keas, 

lapangan 

olahraga, 

perpustak

aan dan 

laboratori

um. 

b. Kesiapan 

Siswa  Angket  1,5,10,15,20 



 

pemakaia

n sarana 

prasarana 

seperti: 

meja, 

kursi, 

papan 

tulis, alat 

tulis, 

media 

pelajaran 

dll. 

c. Kondisi 

sarana 

prasarana, 

kelasnya 

bersih 

atau 

kotor, 

kondisi 

tempat 

laboratori

um, 

perpustak

aan 
 

Kualitas 

Guru 

(X2) 

1. Kualit

as 

guru 

yang 

baik 

a. Kualitas 

diri 

b. Intergrita

s oral 

c. Kedalama

n ilmu 

d. Ketrampil

an  

e. Komitme

n 

f. Professio

nal 

Guru  Angket  1,5,10,15,20,

25,30 



 

2. Kualit

as 

guru 

yang 

tidak 

baik 

a. Tidak 

terampil 

b. Tidak 

punya 

pendalam

an ilmu 

c. Tidak 

berkomit

men 

d. Tidak 

berkualita

s diri 

e. Tidak 

berprofesi

onal 

2,6,11,16,21,

26 

Minat 

Belajar 

(Y) 

1. Perhati

an 

2. Kama

uan 

3. Kesen

angan 

4. Motif 

a. Partisipas

i pada 

saat 

proses 

pembelaj

aran 

b. Keaktifan 

dalam 

mengikuti 

pelajaran 

c. Pemaham

an 

terhadap 

materi 

yang 

diajarkan 

guru 

d. Niat yang 

melandasi 

perilaku 

e. Kebutuha

n untuk 

bekal 

setelah 

lulus 

f. Kesukaan 

terhadap 

suatu hal 

g. Tujuan 

yang 

ingin 

dicapai 

h. Rasa 

Siswa  Angket  1,5,10,15,20,

25,30,35,40,4

5,50 



 

 

Kisi-kisi Angket 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Tujuan pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa 

pertanyaan atau pertanyaan kepada para siswa kelas di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan. Kuesioner yang akan diberikan berupa 

kuesioner tertutup dimana responden sudah disedialan alternative 

jawaban dan hanya memilih pilihan jawaban tersebut. Responden 

adalah seluruh siswa MTs PSM Darussalam Lembeyan. 

Table 1.3 

Skla Likert dengan skor 

Pernyataan Skor 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah metode dalam mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, atau 

mengguakan media lainnya.
61

Tentang hal ini peneliti menggunakan 
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ingin tau 

i. Pendoron

g perilaku 



 

untuk mengumpulkan data yang berupa data guru, data siswa, dan data 

terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data seluruh respondent atau sumber data lain terkmpul yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan.
62

Langkah ini diperlukan karena 

tujuan dari analisis data adalah untuk mengolah data tersebut menjadi 

informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel (statistik).
63

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistic. Adapun analisis data dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

penelii.Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 
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berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
64

 

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan 

tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang 

diukur. Suatu tes disebut valid apabila tes tersebut valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan seterusnya diukur. Jadi 

validitas itu merupakan tingkat ketepatan tes tersebut dalam mengukur 

materi dan perilaku yang harus diukur. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes 

dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. 

Adapun rumusnya adalah: 
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Keterangan: 

Rxy :  Koefisien korelasi antara variabel Xdan Y 

N    : Jumlah Responden 

Σ
X 

  : Jumlah seluruh nilai X 

Σ
Y   

: Jumlah seluruh nilai Y 

XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Apabila Rxy  rtabel, maka kesimpulan item kuesioner tersebut valid. 

Apabila Rxy rtabel maka kesimpulan item kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam hal analisis item ini, Masrur sebagaimana dikutip dari 

Sugiyono menyatakan “Teknik korelasi menentukan validitas item ini 

sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. 
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Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, 

Masrur menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat 

minimum untuk dianggap memenuhi adalah jika r nya = 0,3”. Jadi jika 

korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam 

instrument tersebut dinyatakan tidak valid.
65

 

Dari hasil perhitungan validitas item istrumen dapat dilihat dalam 

table berikut: 

 

Table 1.4 

Uji Validitas Instrumen Sarana Prasarana Sekolah 

 

No Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,3642 0,361 Valid 

2 0,2831 0,361 Tidak Valid 

3 0,4697 0,361 Valid 

4 0,7204 0,361 Valid 

5 0,4597 0,361 Valid 

6 0,6802 0,361 Valid 

7 0,4941 0,361 Valid 

8 0,4665 0,361 Valid 

9 0,5975 0,361 Valid 

10 0,3805 0,361 Valid 

11 0,6744 0,361 Valid 

12 0,2871 0,361 Tidak Valid 

13 0,7683 0,361 Valid 

14 0,4962 0,361 Valid 

15 0,4739 0,361 Valid 

16 0,3928 0,361 Valid 

17 0,2476 0,361 Tidak Valid 

18 0,5739 0,361 Valid 

19 0,5056 0,361 Valid 
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20 0,5774 0,361 Valid 

 

Dari hasil uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk valiabel sarana prasarana dari 20 item terdapat 17 yang dinyatakan 

valid dan 3 item dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skore 

jawaban angket untuk diuji validitas valiabel sarana prasarana dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

Tabel 1.5 

Uji Validitas Instrumen Kualitas Guru 

No Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,2999 0,361 Tidak Valid 

2 0,5106 0,361 Valid 

3 0,6573 0,361 Valid 

4 0,3669 0,361 Valid 

5 0,6388 0,361 Valid 

6 0,5161 0,361 Valid 

7 0,4548 0,361 Valid 

8 0,3514 0,361 Tidak Valid 

9 0,7892 0,361 Valid 

10 0,5047 0,361 Valid 

11 0,6589 0,361 Valid 

12 0,3673 0,361 Valid 

13 0,4863 0,361 Valid 

14 0,6572 0,361 Valid 

15 0,7101 0,361 Valid 

16 0,6178 0,361 Valid 

17 0,2789 0,361 Tidak Valid 

18 0,2474 0,361 Tidak Valid 

19 0,3094 0,361 Tidak Valid 

20 0,5824 0,361 Valid 

 

Dari hasil uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk valiabel kualitas guru dari 20 item terdapat 15 yang dinyatakan valid 

dan 5 item dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skore 



 

jawaban angket untuk diuji validitas valiabel sarana prasarana dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

 

 

Table 1.6 

Uji Validitas Instrumen Minat Belajar 

No Item Rhitung Rtabel Keterangan  

1 0,3853 0,361 Valid  

2 0, 2747 0,361 Tidak Valid 

3 0,4417 0,361 Valid 

4 0,6666 0,361 Valid 

5 0,511 0,361 Valid 

6 0,707 0,361 Valid 

7 0,33 0,361 Tidak Valid 

8 0,6548 0,361 Valid 

9 0,4262 0,361 Valid 

10 0,7101 0,361 Valid 

11 0,6917 0,36i Valid 

12 0,4864 0,361 Valid 

13 0,5355 0,361 Valid 

14 0,5292 0,361 Valid 

15 0,1461 0,361 Tidak Valid 

16 0,6647 0,361 Valid 

17 0,538 0,361 Valid 

18 0,0011 0,361 Tidak Valid 

19 0,7025 0,361 Valid 

20 0,7004 0,361 Valid 

 

Dari hasil uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk valiabel minat belajar dari 20 item terdapat 16 yang dinyatakan valid 

dan 4 item dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skore 

jawaban angket untuk diuji validitas valiabel sarana prasarana dapat dilihat 

pada lampiran 6 



 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reabilitas tes, 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Internal Consistency dilakukan dengan cara 

menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh di 

analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis data dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Dan dikatakan reliabel jika 

lebih dari r = 0,3 

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni dengan menggunakan 

rumus varian. 

Rumus varian masing-masing item (  
 ) 

  
  = 

   
 

 
 - (

   

 
   

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnnya, nilai 

koefesien alpha cronbach (   ) dibandingkan dengan       . Apabila 

nilai       ≥       , maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Berikut adalah rumus koefesien alpha cronbach.
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    =  
 

   
    

   
 

  
   

Keterangan:  

    = koefisien reliabilitas tes 
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k = banyaknya butir item  

   
 = total jumlah varian 

  
  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

1 = bilangan konstanta 

Table 1.7 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel  R11 Rtabel Keterangan  

Sarana Prasarana 0,822 0,60 Reliabel  

Kualitas Guru 0,851 0,60 Reliabel 

Minat Belajar 0,858 0,60 Reliabel 

 

3. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mrnguji apakah sampel penelitian ini dari 

populasi distribusi normal atau tidak. 

Teknik analisis ini menggunakan statistika. Teknik analisis data 

untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 yang digunakan adalah 

dengan  mencari nilai mean dan Standar Deviasi dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus Mean: 

   = 
  

 
 

Rumus Standar Deviasi: 

    =  
   

 
   

  

Keterangan: 

  dan   : Mean atau rata-rata yang dicari 

  dan   : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

   : Jumlah observasi 



 

   dan    : Standar Devias 

   dan    : jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu      

Dikuadratkan 

  
 dan  

   : Nilai rata-rata mean skor x dan y yang telah   

dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

sarana prasarana, kualitas guru, dan minat belajar siswa apakah baik, 

cukup, kurang maka dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

patokan sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

b. Skor kurang dari Mean -1.SD adalah kurang 

c. Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD adalah cukup.
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Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
68

 

4. Uji Regesi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Sedangkan teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 4 yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
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yang signifikan antara sarana prasarana dan kualitias guru terhadap 

minat  belajar siswa. Dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi 

linier berganda, dan rumusnya adalah sebagai berikut:  
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Di mana : 
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Keterangan:  

y : Variabel dependen 

  : Hasil prediksi nilai y 

  : Variabel independen 

  : Intercept populasi (nilai   jika x = 0) 

  : Slope (angka/arah koefesien regresi)    

   : Slope (angka/arah koefesien regresi)    

x
: Mean dari penjumlahan variable x 



 

ȳ:Mean dari penjumlahan variable y 

n : Jumlah responden 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier berganda 

dapat dilakukan dengan menggunakan tabel Anova (Analysis or 

Varians). 

Hipotesis : 

(a) Ho :    0 (sarana prasaranadan kualitas guru tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan. 

(b) Ha :     (sarana prasaranadankualitas guru berpengaruh secara 

signifikan terhadapminat belajar siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan 

Tabel 1.8 

Analysis or Varians 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Squa

re 

(MS) 

Regresi P 
SSR =              

        
     

 
 

MSR=
   

  
 

Error n-P-1 
SSE=    -      
               

MSR=
   

   
 

Total n-1 
 

n

y
ySST

2

2 
   

 

Dari perolehan hasil tabel anova, selanjutnya diujikan dengan 

rumus:  



 

F hitung = 
   

   
 

F table = F α (P : n-P-1) 

Maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pengaruh/koefesien 

determinasinya yaitu dihitung dengan rumus: 

   
   

   
x 100% 

Dimana : 

R²   Koefisien determinasi / proposi keragaman /variabilitas total di 

sekitar nilai tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah singkat berdirinya MTs  Darussalam  

MTs Darussalam berdiri pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 15 

Juli 1991 dibawah naungan YPI-PSM (Yayasan Perguruan Islam-

Pesantren Sabilil Muttaqien) yang berkantor pusat di Takeran, 

sedangkan ijin operasionalnya baru keluar 2 tahun kemudian,  tepatnya 

tanggal 08 Januari  1993 oleh Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur. 

Dengan nomor: WM.0603/PP.03.2/076/1993.  

Madrasah tersebut berlokasi di Kelurahan Lembeyan Kulon. 

Kecamatan Lembeyan Kaupaten Magetan, sebagai ketua pengurus 

ranting Kecamatan Lembeyan Kulon yaitu Bapak H. Panoet. SE. 

Disamping itu  juga sebagai lurah di kelurahan tersebut. Sedangkan 

sebagai kepala madrasah yaitu Bapak Drs. H. Moch Syaikur.Karena 

baru berdiri dan belum mempunyai gedung sendiri maka sementara 

menumpang digedung SDN Lembeyan Kulon III, sedangkan 

pembelajarannya masuk siang. 



 

Seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi dan kondisi  tahun 

2001 Bapak H. Much Syaikur mengikuti tugas dinasnya diangkat 

menjadi kepala sekolah di SMP 3  Parang maka kepala Sekolah 

Madrasah digantikan oleh Bapak Suwarno. Bapak Suwarno 

menjalankan tugas sebagai kepala madrasah sampai tahun 2013, 

kemudian ia mengundurkan diri dengan alasan mau fokus pada usaha 

yang ditekuninya, maka kepala madrasah digantikan oleh Bapak 

Boimin. Dengan berbagai pertimbangan dan usul serta saran dari 

beberapa tokoh masyarakat, maka MTS PSM Darussalam pindah dan  

bergabung dengan Yayasan Darussalam yang mengelola pendidikan 

meliputi PAUD, RA dan MI, dengan demikian Yayasan Darussalam 

tambah satu lembaga lagi yaitu MTs Darussalam tahun 2013 nama 

MTs PSM Darussalam berubah menjadi MTs Darussalam (tanpa 

PSM). 

2. Profil MTs Darussalam 

a. Nama Madrasah :  MTs Darussalam 

b. Status   :  Swasta 

c. Terakreditasi  :  C 

d. No. Telepon  :- 

e. Alamat   :  Jatirejo RT 05 RW 04 

f. Kelurahan/ Desa :  Lembeyan Kulon 

g. Kecamatan  :  Lembeyan 

h. Kabupaten  :  Magetan 

i. Kode pos  :  63372 



 

j. Tahun berdiri  :  1991 

3. Letak geografis 

MTs Darussalam terletak di Kelurahan Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan identifikasi sebagai 

berikut : 

a. Sebelah selatan pemukiman rumah warga; 

b. Sebelah utara pemukiman rumah warga; 

c. Sebelah timur area pertanian; 

d. Sebelah barat pemukiman rumah warga. 

4. Visi dan Misi MTs Darussalam 

Visi dan Misi merupakan idealis pemikiran, juga sebagai pedoman 

bagi seluruh pengelola MTs Darussalam untuk meraihnya melalui 

berbagai upaya yang dilakukan, agar lebih terarah dan sesuai visi dan 

misi yang sudah ditetapkan. Adapun visi dan misi dari MTs 

Darussalam adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya generasi muda muslim yang berilmu dan berakhlakul 

karimah di dasari IPTEK dan IMTEK. 

b. Misi 

1) Melaksanakan metode pembelajaran dan bimbingan secara 

aktif dan efisien; 

2) Meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan al-Qur’an bagi 

siswa –siswi; 

3) Mengembangkan potensi kepribadian siswa secara optimal; 



 

4) Menumbuhkan semangat untuk maju secara intensif bagi 

seluruh  ciri kas madrasah; 

5) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana 

secara berkala. 

5. Tujuan MTs Darussalam 

Tujuan MTs Darussalam dengan merujuk tujuan pendidikan pada 

umumnya diantaranya : 

a. Membentuk siswa yang berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki; 

b. Mewujudkan terbentuknya madrasah yang mandiri; 

c. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mandiri; 

d. Tercapai program-program madrasah; 

e. Terlaksananya kehidupan yang Islami dilingkungan  madrasah; 

f. Meghasilkan lulusan yang berilmu dan beralkhalkul karimah. 

6. Sarana dan prasarana MTs Darussalam  

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan komponen yang 

ikut menentukan dan menunjang keberhasilan proses pendidikan. 

Selain itu tersedianya berbagai sarana dan prasarana akan 

menimbulkan semangat baru baik bagi siswa maupun guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah sarana dan prasarana 

yang dimiliki MTs Darussalam Kelurahan Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Tabel  1.9 

Data  gedung MTs Darussalam 

Tahun Pelajaran 2018 



 

No  Uraian  Jumlah  Keterangan  

1 Sarana    

 a. Buku pelajaran Cukup  Baik  

 b. Buku perpustakaan Cukup  Baik  

 c. Meja, kursi untuk siswa Cukup  Baik  

 d. Meja, kursi untuk guru Cukup  Baik  

 e. Papan tulis Cukup  Baik  

 f. Almari dan rak buku Cukup  Baik  

 g. Tape recorder Cukup  Baik  

 h. Peta  Cukup  Baik  

 i. Atlas Cukup  Baik  

2 Prasarana    

 a. Ruang Kepala sekolah 1 Ruang Baik  

 b. Ruang guru 1 Ruang Baik  

 c. Ruang kelas 3 Ruang Baik  

 d. Ruang perpustakaan 1 Ruang Baik  

 e. Ruang UKS 1 Ruang Baik  

 f. Mushola  1 Ruang Baik  

 g. Kamar mandi/WC 4 Ruang Baik  

 h. Lapangan Olahraga 1  Baik  

 i. Tempat parker 1 Ruang Baik  

 j. Gudang  1 Ruang Baik  

 

7. Struktur Organisasi MTs Darussalam 

Struktur organisasi harus ada sebagai gambaran terorganisasinya 

pembagian tugas dalam organisasi atau suatu lembaga tersebut. 

Demikian halnya dengan lembaga pendidikan khususnya di MTs 



 

Komite 

Darno, S.pd.I 

 

Kepala Madrasah  

Boimin  

Wakamad    

Drs. H.Prayetno 
Tata Usaha   

Wahi. H Kaur  Kurikulum 

Desy Ariani, P.M, S.Pd. 

Wali Kelas VII 

Azizah D.N, S.Pd.I    

Wali Kelas IX 

Sriwinarti, S.Pd   

Wali Kelas VIII 

Lusi.N, S.Pd  

Unit perpus 

Jayati, S.P.d 

Guru 

Siswa 

Darussalam. Organisasi yang dimaksud disini adalah aktivitas 

menyusun dan membentuk hubungan kerja sehingga terwujud suatu 

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun 

struktur organisasi di MTs Darussalam Kelurahan Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.3 

Struktur Organisasi MTs Darussalam 

Tahun Pelajaran 2018/ 2019 

                    

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   

----------------   :  Garis Konsultasi  

Masyarakat 



 

                        :  Garis Komando 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

di Mts Psm Darussalam Lembeyan yang berjumlah 123 siswa. Pada 

bab ini, akan dijelaskn masing-masing variabel penelitian yaitu tentang 

sarana prasarana, kualitas guru dan minat belajar siswa di Mts Psm 

Darussalam Lembeyan. 

Untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan 

sistematika.Sedangkan metode yang diperlukan adalah Analisis 

Regresi Linier Berganda.Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat 

pada analisis data. 

1. Deskripsi Data Tentang Sarana Prasarana Di MTs 

PSMDarussalam lembeyan. 

Untuk mendapatkan data mengenai sarana prasarana, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data angket langsung, yaitu angket 

dijawab oleh respondent yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan yang berjumlah 123  siswa.  

Adapun hasil skore sarana prasarana siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan. 

Tabel 1.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Sarana Prasarana Siswa Mts 

Psm Darussalam Lembeyan 

No Skore Sarana 

Prasarana 

Frekuensi 



 

No Skore Sarana 

Prasarana 

Frekuensi 

1 71 1 

2 69 1 

3 67 2 

4 66 1 

5 62 2 

6 61 2 

7 60 2 

8 58 3 

9 57 3 

10 56 2 

11 55 1 

12 54 4 

13 53 4 

14 52 1 

15 51 4 

16 49 1 

17 48 1 

18 47 3 

19 46 2 

20 45 1 

21 43 2 

22 42 4 

23 41 2 

Total 49 

 



 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel kecerdasan sarana prasarana dengan nilai 71 dengan frekuensi 1 

orang dan terendah 41 dengan frekuensi 2 orang. Skor hasil angket 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu sarana prasarana tinggi, sedang dan rendah, dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Sarana Prasarana tinggi  : X > Mean + SD 

b. Sarana Prasarana sedang  : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Sarana Prasarana rendah : X < Mean – SD 

Tabel 1.11 

Statistik Deskriptif Variabel Sarana Prasarana 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

SARANA PRASARANA 49 53.3469 7.88340 

Valid N (listwise) 49   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui Mean sebesar 53,3469 dan 

Standart deviationsebesar 7,88340, nilai tertinggi 71 dan nilai terendah 41. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Sarana Prasarana tinggi  : X > 61 

b. Sarana Prasarana sedang  : 45   X   61 

c. Sarana Prasarana rendah : X < 45 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 61 

dikategorikan sarana prasarana siswa MTs PSM Darussalam Lembeyan 



 

tinggi. Sedangkan skor antara 45-61 dikategorikan sarana prasarana siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan sedang dan skor kurang dari 45 

dikategorikan tingkat sarana prasarana MTs PSM Darussalam Lembeyan 

rendah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.12 

Prosentase dan Kategori Variabel Sarana Prasarana 

No  Nilai  Frekuensi  Prosentasi  Katagori  

1 Lebih dari 

61 

7 14,28 Tinggi 

2 45-61 34 69,39 Sedang 

3 Kurang dari 

45 

8 16,33 Rendah 

Total 49 100%  

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan dalam kategori tinggi sebanyak 7 dari 

49 responden (14,28%), kategori sedang sebanyak 34 dari 49 responden 

(69,39%) dan kategori rendah sebanyak 8 dari 49 responden (16,33%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan sarana prasarana siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan adalah dalam kategori sedang sebanyak 

34 dari 49 responden. 

2. Deskripsi Data Tentang Kualitas Guru DiMTs PSM Darussalam 

Lembeyan. 

Untuk mendapatkan data mengenai kualitas guru, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data angket langsung, yaitu angket 

dijawab oleh respondent yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian siswa Di MTs PSM 

Darussalam lembeyan yang berjumlah 123  siswa.  



 

Adapun hasil skore kualitas guru siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan. 

Table 1.13 

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Guru Siswa MTs 

PSMDarussalam Lembeyan. 

 

No Skore Kualitas 

Guru 

Frekuensi 

1 76 2 

2 74 4 

3 73 1 

4 72 1 

5 71 2 

6 70 2 

7 69 2 

8 68 1 

9 67 5 

10 65 1 

11 64 2 

1 63 4 

13 62 1 

14 60 3 

15 59 1 

16 58 1 

17 57 1 

18 56 1 

19 55 2 

20 54 1 

21 53 2 



 

No Skore Kualitas 

Guru 

Frekuensi 

22 52 2 

23 51 3 

24 50 1 

25 47 1 

26 45 1 

27 44 1 

Total 49 

 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel kualitas guru tertinggi dengan nilai 76 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah 44 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket kualitas guru 

dapat dilihat pada lampiran 12. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kualitas guru, sedang dan rendah, dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas guru tinggi  : X > Mean + SD 

b. Kualitas guru sedang  : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Kualitas guru rendah : X < Mean – SD 

Tabel 1.14 

Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Guru 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

KUALITA

S GURU 
49 62.1633 8.80896 

Valid N 

(listwise) 
49 

  

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 



 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui Mean sebesar 62,1633 dan 

Standart deviationsebesar 8,80896 nilai tertinggi 76 dan nilai terendah 44. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kualitas guru tinggi  : X > 71 

b. Kualitas guru sedang  :     X   71 

c. Kualitas guru rendah : X < 53 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 71 

dikategorikan kualitas guru di Mts Psm Darussalam Lembeyan sedangkan 

skor antara 53-71 dikategorikan sedang dan skor kurang dari 53 

dikategorikan tingkat kualitas guru di Mts Psm Darussalam Lembeyan 

rendah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 1.15 

Prosentase dan Kategori Variabel Kualitas Guru 
 

No Nilai Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 Lebih 

dari 71 

8 16,33 Tinggi 

2 53-71 30 61,22 Sedang 

3 Kurang 

dari 53 

11 22,45 Rendah 

Total 49 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas guru di Mts 

Psm Darussalam Lembeyan dalam kategori tinggi sebanyak 8 dari 49 

responden (16,33%), kategori sedang sebanyak 30 dari 49 responden 

(61,22%) dan kategori rendah sebanyak 11 dari 49 responden (22,45%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan kualitas guru di Mts Psm 

Darussalam Lembeyan adalah dalam kategori sedang dengan 30 dari 84 

responden. 



 

 

 

3. Deskripsi Data Tentang Minat Belajar Siswa Mts Psm Darussalam 

Lembeyan. 

Untuk mendapatkan data mengenai Minat Belajar siswa, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data angket langsung, yaitu angket 

dijawab oleh respondent yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian siswa di Mts Psm 

Darussalam Lembeyan  yang berjumlah 123  siswa.  

Adapun hasil skore minat belajar siswa di Mts Psm Darussalam 

Lembeyan. 

Tabel 1.16 

Distribusi Frekuensi Variabel Sarana Prasarana Siswa Mts Psm Darussalam 

Lembeyan. 

No Skore Minat Belajar Frekuensi 

1 74 2 

2 73 1 

3 71 1 

4 70 1 

5 69 2 

6 67 3 

7 66 1 

8 65 1 

9 64 1 

10 63 2 

11 62 2 



 

No Skore Minat Belajar Frekuensi 

12 61 1 

13 60 2 

14 58 1 

15 57 4 

16 56 2 

17 55 1 

18 54 3 

19 53 3 

20 52 4 

21 51 4 

22 50 2 

23 49 1 

24 48 1 

25 45 1 

26 43 1 

Total 49 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel minat belajar tertinggi dengan nilai 74 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah 43 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket minat belajar 

dapat dilihat pada lampiran 13. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu minat belajar tinggi, sedang dan rendah, dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Minat belajar tinggi  : X > Mean + SD 

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



 

c. Minat belajar rendah : X < Mean – SD 

 

 

 

Tabel 1.17 

Statistik Deskriptif Variabel Minat Belajar 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

MINAT 

BELAJA

R 

49 57.9592 8.19797 

Valid N 

(listwise) 
49 

  

        Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui Mean sebesar 57,9592 dan 

Standart deviationsebesar 8,19797, nilai tertinggi 74 dan nilai terendah 43. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kecerdasan spiritual tinggi  : X > 66 

b. Kecerdasan spiritual sedang  : 49   X  66 

c. Kecerdasan spiritual rendah : X < 49 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 66 

dikategorikan minat belajar siswa Mts Psm Darussalam Lembeyan 

tinggi.Sedangkan skor antara 49-66 dikategorikan minat belajar siswa Mts 

Psm Darussalam Lembeyan sedang dan skor kurang dari 49 dikategorikan 



 

tingkat minat belajar siswa Mts Psm Darussalam Lembeyan rendah. Untuk 

lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 1.18 

Prosentase dan Kategori Variabel Minat Belajar 

No  Nilai  Frekuensi  Prosentasi  Kategori  

1 Lebih dari 66 11 22,44 Tinggi 

2 46-66 36 73,46 Sedang 

3 Kurang dari 46 2 4,1 Rendah 

Total  49 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa Mts 

Psm Darussalam Lembeyan dalam kategori tinggi sebanyak 11 dari 49 

responden (22,44%), kategori sedang sebanyak 36 dari 49 responden 

(73,46%) dan kategori rendah sebanyak 2 dari 49 responden (4,1%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan minat belajar siswa MTs 

PSM Darussalam Lembeyan adalah dalam kategori sedang sebanyak 36 

dari  49 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)  

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar diketahui maksud 

dari data tersebut. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Analisis normalitas suatu data ini akan menguji data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan 



 

regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi 

tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki 

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi normal. 

Terdapat beberapa cara untuk menguji normalitas data yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov, uji Lifiofors dan uji Chi-Square. Dalam 

penelitian ini untuk mengetahui suatu data variabel berdistribusi 

normal atau tidak yakni dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan SPSS yang hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.19 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SARANA 

PRASARA

NA 

KUALITAS 

GURU MINAT BELAJAR 

N 49 49 49 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 53.3469 62.1633 57.9592 

Std. 

Deviation 
7.88340 8.80896 8.19797 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 .117 .118 

Positive .075 .078 .118 

Negative -.059 -.117 -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .527 .817 .826 

Asymp. Sig. (2-tailed) .944 .517 .502 

a. Test distribution is Normal.    

     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorv-

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

sarana prasarana (X1) 0,944, variabel kualitas guru (X2) 0,517 , dan 



 

variabel minat belajar (Y) 0,502. 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 sarana prasarana (X1), variabel kualitas 

guru (X2), dan variabel minat belajar (Y) berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Tujuan uji 

linieritas adalah untuk mencari antara dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak linier maka analisis regresi 

tidak dapat dilanjutkan. 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 hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.20 

Uji Linieritas Sarana Prasarana Terhadap Minat Belajar 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

MINAT 

BELAJAR  

* 

SARANA 

PRASAR

ANA 

Between 

Groups 

(Combine

d) 
2245.002 23 97.609 2.488 .014 

Linearity 1531.874 1 1531.874 39.042 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

713.128 22 32.415 .826 .673 

Within Groups 980.917 25 39.237   

Total 3225.918 48    



 

   Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi  >  

(0,673 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier secara signifikan 

antara variabel sarana prasarana dengan minat belajar siswa. 

Tabel 1.21 

Uji Linieritas Kualitas Guru Terhadap Minat Belajar 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

MINAT 

BELAJAR  * 

KUALITAS 

GURU 

Between 

Groups 

(Com

bined

) 

2124.53

5 
26 81.713 1.632 .123 

Linea

rity 

1454.20

0 
1 

1454.20

0 
29.047 .000 

Devi

ation 

from 

Linea

rity 

670.335 25 26.813 .536 .933 

Within Groups 1101.38

3 
22 50.063 

  

Total 3225.91

8 
48 

   

    Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi  

>  (0,933 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel kualitas guru dengan minat belajar siswa. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 



 

korelasi yang tingi diantara variabel bebas.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 0,1 maka model 

regresi bebas dari mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.22 

Uji Multikolinieritas Sarana Prasarana dan Kualitas Guru 

Terhadap Minat Belajar 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

KUALITAS 

GURU 

SARANA 

PRASARANA 

1 Correlations KUALITAS GURU 1.000 -.656 

SARANA 

PRASARANA 
-.656 1.000 

Covariances KUALITAS GURU .015 -.011 

SARANA 

PRASARANA 
-.011 .018 

a. Dependent Variable: MINAT 

BELAJAR 

  

      Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant

) 
11.481 6.153 

 1.86

6 
.068 

  

SARANA 

PRASAR

ANA 

.454 .135 .436 
3.36

3 
.002 .569 1.757 



 

KUALIT

AS 

GURU 

.358 .121 .385 
2.96

6 
.005 .569 1.757 

a. Dependent 

Variable: MINAT 

BELAJAR 

      

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

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 -

0,656  jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antar variabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

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

(VIF).  

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

10. Dari output besar VIF hitung (VIF X1= 1,757 dan VIF X2 = 1,757) 

< VIF = 10 dan semua tolarence variabel bebas (0,569 = 56,9%) diatas 

10% dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

d. Uji Hesteroskedastisitas 

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. 

Gambar 1.4 

Hasil Uji Hesteroskedastisitas

 

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. 

1. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Minat Belajar 

Siswa di MTs PSMDarussalam Lembeyan  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sarana prasarana 

terhadap Minat Belajar Siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan, 



 

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 

Tabel 1.23 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Minat 

Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.731 5.926  3.329 .002 

SARANA 

PRASARA

NA 

.717 .110 .689 6.519 .000 

a. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

    

     Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) adalah 

19,731 sedang nilai sarana prasarana (b) 0,717 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 19,731 +0,717X  

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 



 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 19,731 artinya jika sarana prasarana nilainya 0,717 

maka minat belajar nilainya sebesar 19,731 

b) Koefisien regresi variabel arana prasarana sebesar 0,717 artinya jika 

sarana prasarana mengalami kenaikan satu satuan, maka minat belajar 

akan mengalami 0,717 satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara sarana prasarana dengan minat belajar adalah positif, 

artinya semakin tinggi sarana prasarana maka semakin meningkat 

minat belajar 

2) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut 

Tabel 1.24 

Uji F Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Minat Belajar 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
1531.874 1 1531.874 

42.50

1 
.000

a
 

Residual 1694.045 47 36.044   

Total 3225.918 48    

a. Predictors: (Constant), SARANA PRASARANA   

b. Dependent Variable: MINAT BELAJAR    

 Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

Hipotesis: 



 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan sarana prasarana terhadap 

minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan.  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan sarana prasarana terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

42,501 >       = 4,04 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

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

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan sarana 

prasarana terhadap minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan. 

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 1.25 

Koefisien Determinasi Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Minat Belajar  

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .689
a
 .475 .464 6.00362 .475 42.501 1 47 .000 

a. Predictors: (Constant), SARANA 

PRASARANA 

     

b. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

      

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

b) Interpretasi 



 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,689 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 0,475 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh sarana prasarana terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan adalah sebesar 47,5%, dan 46,4% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Minat Belajar Siswa 

di MTs PSMDarussalam Lembeyan 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Kualitas Guru Terhadap 

Minat Belajar Siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan, 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 

Tabel 1.26 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Minat 

Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.117 6.315  3.027 .004 

KUALITAS 

GURU 
.625 .101 .671 6.211 .000 

a. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

   



 

      Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) adalah 

19,117 sedang nilai kualitas guru (b) 0,625 sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 19,117 +  0,625X 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta 19,117 artinya jika kualitas guru nilainya 0,625 maka 

minat belajar sebesar 19,117   

b) Koefisien regresi variabel kualitas guru sebesar 0,625 artinya 

jika kualitas guru mengalami kenaikan satu satuan, maka minat 

belajar akan mengalami peningkatan 0,625 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara sarana prasarana, 

dengan minat belajar adalah positif, artinya semakin tinggi 

kualitas guru maka semakin meningkat minat belajar  

2) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 



 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut 

 

Tabel 1.27 

Uji F Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Minat Belajar 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
1454.200 1 1454.200 

38.57

7 
.000

a
 

Residual 1771.719 47 37.696   

Total 3225.918 48    

a. Predictors: (Constant), 

KUALITAS GURU 

   

b. Dependent Variable: MINAT 

BELAJAR 

   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan kualitas guru terhadap 

minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan.  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kualitas guru terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

38,577>       = 4,04 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 

0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha 

yaitu ada pengaruh kualitas guru terhadap minat belajar siswa di MTs 

PSM Darussalam Lembeyan. 

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 1.28 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Minat Belajar 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics 

R 

Squar

e 

Chang

e F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .67

1
a
 

.451 .439 
6.139

72 
.451 38.577 1 47 .000 

a. Predictors: (Constant), 

KUALITAS GURU 

     

b. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

      

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,671 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 0,475 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

kualitas guru belajar terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan adalah 0,439%, dan 45,1% di pengaruhi oleh 

faktor lain. 



 

c. Analisis Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Guru terhadap 

Minat Belajar Siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan 

Magetan 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sarana prasarana dan 

kualitas guru terhadap minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan, 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 1.29 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Guru 

Terhadap Minat Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.481 6.153  1.866 .068 

SARANA 

PRASARANA 
.454 .135 .436 3.363 .002 

KUALITAS 

GURU 
.358 .121 .385 2.966 .005 

a. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

    

      Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) adalah 

11,481 sedang nilai sarana prasarana (  ) 0,454 sedang nilai kualitas guru 

(  ) 0,358 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a +   X +   X 

 = 11,481 + 0,454 X +0,358 X  

Keterangan : 



 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 11,481 artinya jika sarana prasarana dan 

kualitas guru nilainya 0,454 dan  0,358 maka minat belajar 

nilainya 11,481. 

b) Koefisien regresi variabel sarana prasarana dan kualitas 

guru sebesar 0,454 dan 0,358 artinya jika sarana prasarana 

dan kualitas guru mengalami kenaikan satu satuan, maka 

minat belajar siswa akan mengalami peningkatan 0,454 dan 

0,358 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan 

antara sarana prasarana dan kualitas guru dengan minat 

belajar adalah positif, artinya semakin tinggi dan baik 

sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat belajar 

siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan. 

1) Uji F (                  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen atau 

tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

 

 

Tabel 1.30 



 

Uji F Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Guru Terhadap Minat 

Belajar 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1803.842 2 901.921 29.175 .000
a
 

Residual 1422.076 46 30.915   

Total 3225.918 48    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS GURU, SARANA 

PRASARANA 

 

b. Dependent Variable: MINAT 

BELAJAR 

   

  Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sarana prasarana dan 

kualitas guru secara simultan terhadap minat belajar siswa di Mts 

Psm Darussalam Lembeyan. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara sarana prasarana dan 

kualitas guru secara simultan terhadap minat belajar siswa di MTs 

PSM Darussalam Lembeyan. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

29,175>       = 4,04 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 

0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha 

yaitu ada pengaruh secara bersama-sama sarana prasarana dan kualitas 

guru secara simultan terhadap minat belajar siswa di MTs PSM 

Darussalam Lembeyan. 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R
2
) 



 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary.Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 1.31 

Koefisien Determinasi Pengaruh Sarana Prasarana Dan Kualitas Guru 

Terhadap Minat Belajar 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .74

8
a
 

.559 .540 5.56010 .559 29.175 2 46 .000 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS GURU, 

SARANA PRASARANA 

    

b. Dependent Variable: 

MINAT BELAJAR 

      

  Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,748 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 0,559 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh sarana prasarana dan kualitas guru 

belajar terhadap minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan Magetan adalah sebesar 54,0%, dan 46,4% di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 



 

1. Pengaruh Sarana Prasarana Siswa di MTs PSMDarussalam 

Lembeyan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

Sarana prasarana terhadap minat belajar diperoleh 

                >              sehingga    ditolak.Hal itu berarti sarana 

prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa 

di MTs PSM Darussalam Lembeyan. Besar koefisien determinasi    ) 

0,475 artinya sarana prasarana berpengaruh sebesar 47,5% terhadap 

minat belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan. Sedangkan 

46,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Sarana Prasarana merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi minat belajar.Sarana prasarana merupakan sarana yang 

memungkinkan manusia menjadi kreatif, mengubah aturan dan situasi 

serta memberi kita kemampuan membedakan, rasa moral, kemampuan 

menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan 

cinta. 

Sarana prasarana melengkapi hidup kita untuk selalu berhubungan 

dengan perlengkapan belajar di sekolah, dan sarana prasarana 

merupakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan belajar.Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa sarana prasarana siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat belajar siswa. 

 

2. Pengaruh Kualitas Guru di Mts Psm Darussalam Lembeyan 



 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

kualitas guru terhadap minat belajar diperoleh 

                >              sehingga    ditolak.Hal itu berarti kualitas 

guru berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa di 

MTs PSM Darussalam Lembeyan. Besar koefisien determinasi    ) 

0,451 artinya kualitas guru berpengaruh sebesar 67,1% terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan, sedangkan 43,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam fokus 

penelitian. 

Kualitas guru adalah suatu cara yang mendorong peserta didik 

untuk lebih menghargai terhadap pelajaran yang telah disampaikan dan 

lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang 

akan diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik paham terhadap 

suatu pelajaran. Kualitas guru dapat memberikan bimbingan dan 

motivasi, sebab waktu yang dimiliki setiap hari disediakan sebagaian 

untuk belajar. Dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, akan 

terbukti bahwa setiap usaha belajar selalu memberikan hasil yang 

memuaskan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

kualitas guru di MTs PSM Darussalam Lembeyan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa. 

 

 

 



 

3. Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Guru Terhadap Minat 

Belajar Siswa Di MTs PSMDarussalam Lembeyan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat belajar siswa 

diperoleh                 >              sehingga    ditolak.Hal itu 

berarti pola sarana prasarana dan kualitas guru berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa di Di MTs PSM Darussalam 

Lembeyan. Besar koefisien determinasi    ) 0,559 artinya sarana 

prasarana dan kualitas guru berpengaruh sebesar 55,9% terhadap minat 

belajar siswa Di MTs PSM Darussalam Lembeyan, sedangkan 45,0% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam fokus 

penelitian. 

Sarana prasarana melengkapi hidup untuk selalu berhubungan 

dengan perlengkapan belajar di sekolah, dan sarana prasarana 

merupakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan belajar.Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa sarana prasarana siswa 

MTs PSM Darussalam Lembeyan berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat belajar siswa. 

Sedangkan, kualitas guru adalah suatu cara yang mendorong 

peserta didik untuk lebih menghargai terhadap pelajaran yang telah 

disampaikan dan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang akan 

dihadapi atau yang akan diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik 

paham terhadap suatu pelajaran.  



 

Sarana prasarana dan kualitas guru mempunyai pegaruh yang 

positif maupun negatif dengan minat belajar. Semakin baik sarana 

prasarana belajar siswanya dan semakin baik kualitas guru, maka akan 

baik minat belajar (positif). Demikian pula sebaliknya, jika semakin 

buruk sarana prasarana belajar siswanya dan semakin buruk kualitas 

guru, maka akan buruk minat belajarnya (negatif) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan sarana pasarana 0,673>0,05 terhadap minat belajar 

siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan. 

2. Terdapat pengaruh signifikan kualitas guru 0,9333>0,05 terhadap minat belajar 

siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan Magetan 

3. Ada pengaruh yang signifikan sarana prasarana dan kualitas guru terhadap minat 

belajar siswa di MTs PSM Darussalam Lembeyan yang terlihat dari perhitungan 

taraf signifikansi 0,05% diperoleh Fhitung (29,175) ≥ Ftabel  (0,04) dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 54,0% dan sisanya sebsar 28,6 dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. 

B. Saran  

1. Bagi siswa di Mts Psm Darussalam Lembeyan Magetan, disarankan 

agar lebih meningkatkan kualitas guru. Jika seseorang memiliki 

kualitas guru yang tinggi akan berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa, maka hendaknaya siswa harus meningkatkan kembali kualitas 

guru agar lebih tinggi minat belajarnya.  

2. Bagi sekolah Mts Psm Darussalam Lembeyan Magetan, disarankan 

untuk lebih meningkatkan lagi tentang sarana prasarananya seperti 

sarana prasarana, hubungan dengan guru dan murid, karena hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa.  
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