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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh 

Allah SWT, yang berbeda dari makhluk lain. Perbedaan tersebut karena 

manusia diciptakan  dengan berbagai potensi yang melebihi makhluk lain, 

seperti yang terdapat dalam surat Asy Syam 19/8 berikut : 

 

 

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya. 

Akal merupakan salah satu potensi yang diberikan Allah kepada 

manusia dan merupakan pembeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itulah 

manusia menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Hal ini sesuai 

dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra : 70 
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Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. 
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Manusia sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana tersebut 

tidak akan menjadi mulia begitu saja, akan tetapi harus ada yang membina, 

memimpin dan mengarahkannya. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam 

suatu situasi. Situasi belajar ini ditandai dengan motif-motif yang ditetapkan 

dan diterima oleh siswa. Terkadang satu proses belajar tidak dapat mencapai 

hasil maksimal disebabkan karena ketiadaan kekuatan yang mendorong 

(memotivasi). 

Belajar mengajar merupakan salah satu proses yang sangat kompleks, 

karena dalam proses tersebut siswa tidak hanya sekedar menerima dan 

menyerap informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa dapat 

melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran dan tindalakan pedadogis yang 

harus dilakukan, agar hasil belajarnya lebih baik dan sempurna. Dari proses 

pembelajaran tersebut siswa dapat menghasilkan suatu perubahan yang 

bertahap dalam dirinya, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Adanya perubahan tersebut terlihat dalam prestasi belajar yang 

dihasilkan oleh siswa berdasarkan evaluasi yang diberikan guru. 

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat besar peranannya 

terhadap prestasi belajar. Karena dengan adanya motivasi dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki motivasi kuat 

akan mempunyai keingingan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Sehingga boleh jadi siswa yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi 

menjadi gagal karena kekurangan motivasi, sebab hasil belajar itu akan 
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optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Karenanya, bila siswa mengalami 

kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata kesalahan siswa, tetapi 

mungkin saja guru tidak berhasil dalam membangkitkan motivasi siswa. 

Perhatian siswa terhadap stimulus belajar dapat diwujudkan melalui 

beberapa cara seperti penggunaan media pengajaran atau alat-alat peraga, 

memberikan pertanyaan kepada siswa, membuat variasi belajar pada siswa, 

melakukan pengulangan informasi yang berbeda dengan cara sebelumnya, 

memberikan stimulus belajar dalam bentuk lain sehingga siswa tidak bosan. 

Ada beberapa motivasi yang digunakan guru terhadap bahan pengajaran agar 

siswa tidak merasa bosan, seperti : memberikan hadiah, pujian, gerakan tubuh, 

memberikan angka atau penilaian, memberikan tugas dan hukuman. 

Motivasi yang kuat dalam diri siswa akan meningkatkan minat, 

kemauan dan semangat yang tinggi dalam belajar, karena antara motivasi dan 

semangat belajar mempunyai hubungan yang erat. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Sadirman A.M dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar 

Mengajar Bahwa : “Dalam kegiatan belajar, maka motivasi menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sadirman A.M, 

1990 : 75-76). 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, dengan motivasi inilah siswa 

menjadi tekun dalam proses belajar mengajar, dan dengan motivasi itu pula 

kualitas hasil belajar siswa dapat diwujudkan dengan baik. Siswa yang dalam 

proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas akan tekun dan 
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berhasil dalam belajarya (Sabri, 1996 : 82). Tingginya motivasi dalam belajar 

berhubungan dengan tingginya prestasi belajar. Bahkan pada saat ini kaitan 

antara motivasi dengan perolehan dan atau prestasi tidak hanya dalam belajar 

(Imran,  1996 : 89). Dengan dasar itulah penulis memilih SDN Cepoko 3 

Ngawi sebagai objek penelitian yang mana di sekolah tersebut terdapat siswa 

yang berprestasi tetapi tidak termotivasi untuk mempelajari bidang studi 

Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya 

dalam bentuk skripsi yang berjudul : “KORELASI ANTARA MOTIVASI 

DENGAN PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DI SDN CEPOKO 3 NGAWI TAHUN AJARAN 2010/2011”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam 

menafsirkan istilah dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah 

yang berkaitan dan penting dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang 

perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki 

pengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar. Dalam Psikologi, istilah 

motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Untuk lebih jelasnya apa 

yang dimaksud dengan motif dan motivasi, berikut ini penulis akan 

memberikan pengertian dari kedua istilah tersebut. Kata "motif" diartikan 

sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu 
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(Sadiman A.M, 1990 :73). Atau seperti dikatakan oleh Sardiman dalam 

bukunya Psychology Understanding of Human Behavior yang dikutip M. 

Ngalim Purwanto : motif adalah tingkah laku atau perbuatan suatu tujuan 

atau perangsang (Purwanto, 1998 : 60). Sedangkan S. Nasution, motif 

adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Dengan demikian motif adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri 

seseorang yang dapat menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu (S. 

Nasution, 1995 :73). 

Adapun pengartian motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontemporer, adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri 

seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu 

perbuatan dengan tujuan tertentu (Salim dan Salim, 1991 : 997). 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, 

yakni "prestasi" dan "belajar", mempunyai arti yang berbeda. Untuk 

memahami lebih jauh tentang pengertian prestasi belajar, peneliti 

menjabarkan makna dari kedua kata tersebut. 

Prestasi adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan 

baik secara individual atau kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, 

dilakukan, dikerjakan dan sebagainya (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1999 : 787). Sedangkan Saiful Bahri Djamarah dalam 

bukunya Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, yang mengutip dari 
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Mas'ud Hasan Abdul Qahar, bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat 

diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh 

dengan jalan keuletan kerja. Dalam buku yang sama Nasrun Harahap, 

berpendapat bahwa prestasi adalah "penilaian pendidikan tentang 

perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan 

pelajaran yang disajikan kepada siswa (Djamarah, 1994 : 20-21). 

Dari pengertian di atas bahwa prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan seseorang atau kelompok yang telah dikerjakan, diciptakan dan 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan bekerja. 

Selanjutnya pengertian belajar, untuk memahami pengertian 

tentang belajar berikut dikemukakan beberapa pengertian belajar 

diantaranya : 

Menurut Slameto, dalam bukunya Belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya bahwa belajar ialah "Suatu usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto, 2003 : 2). Muhibbinsyah, menambahkan 

dalam bukunya Psikologi Belajar, bahwa belajar adalah "tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif" (Muhibbinsyah, 2002 : 136). Begitu juga menurut James O. 

Whitaker yang dikutip oleh Wasty Soemanto, dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan, memberikan definisi bahwa belajar adalah "proses dimana 
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tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman" 

(Soemanto. 1990 : 98-99). 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan bahwa 

belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin pada 

seseorang sehingga akan mengalami perubahan secara individu baik 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang dihasilkan dari 

proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Adapun pengertian prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah "penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1999 : 787). 

Jadi prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, 

umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai 

(angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauhmana siswa telah 

menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya prestasi 

belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat 

dalam periode tertentu. 

3. Bidang Studi 

Pengelompokan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau yang 

memiliki ciri-ciri yang sama (mata pelajaran yang berkorelasi atau dengan 

lainnya). 
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4. Pendidikan Agama Islam 

Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Agama seperti yang 

dijelaskan pada undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 

BAB IV menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan; pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menajadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan menjadi ahli ilmu agama (Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 30 BAB IV, 2004). 

Berdasarkan pengertian umum tersebut, dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam, Zakiyah Darajat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam adalah : 

"Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang 

terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan 

maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta 

menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai 

pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan 

akhirat kelak" (Darajat, 2000 : 38). 

Kemudian dalam edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam departemen Agama RI, sebagaimana dikutip oleh Drs. H. M. Alisuf  

Sabri mengartikan bahwa : 

"Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 
siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalakan agama 
Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan 
memperhatikan tuntutan adalah menghormati agama lain dalam hubungan 
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kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 
persatuan nasional" (Sabri, 1999 : 74). 

 
Dengan demikian Korelasi Antara Motivasi Dengan Prestasi 

Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SDN Cepoko 3 Ngawi 

Tahun Ajaran 2010/2011 kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin 

pada seseorang sehingga akan mengalami perubahan secara individu baik 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkahlaku yang dihasilkan dari 

proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungan, biasanya hal ini dilakukan didalam suatu lembaga 

pendidikan. Dengan harapan setelah siswa selesai dari lembaga pendidikan 

siswa dapat memahami apa yang telah diperoleh selama mengikuti proses 

belajar di sekolah. Karena dalam pembahasan ini mencakup  pendidikan 

agama Islam tentunya hal yang ingin dicapai adalah kedewasaan jasmani 

maupun rohani sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri dan pada 

akhirnya dapat menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan 

hidupnya serta dapat mendatangkan keselamatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang diteliti 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kondisi motivasi siswa kelas IV SDN cepoko 3 Ngawi 

terhadap prestasi belajar bidang studi pendidikan Agama Islam? 

b. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa kelas IV SDN cepoko 3 

Ngawi pada bidang studi Pendidikan Agama Islam? 
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c. Bagaimanakah hubungan antara motivasi siswa kelas IV SDN Cepoko 3 

Ngawi dengan prestasi belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Tujuan umum : Untuk melihat bagaimana hubungan antara motivasi 

dengan prestasi belajar Bisang Studi Pendidikan Agama Islam. 

b. Tujuan khusus : Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

motivasi dengan prestasi belajar Bidang Studi Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang 

dilaksanakan ini adalah: 

a. Manfaat teoritis : Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

besarnya pengaruh motivasi, terutama terhadap prestasi belajar Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam. 

b. Manfaat praktis : Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pendidik atau guru dalam memberikan bimbingan 

terhadap anak didiknya. 

E. Kajian Pustaka 

Telah banyak buku-buku yang membahas tentang motivasi dan 

prestasi belajar. Akan tetapi semua itu belum bisa mewakili penelitian yang 

akan penulis lakukan, yaitu tentang korelasi antara motivasi dan prestasi 
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belajar bidang studi pendidikan agama Islam. Adapun penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan antara lain adalah : 

Amirul Hikam, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) dalam 

skripsinya Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar 

Cawas Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010, di dalam skripsi tersebut 

disimpulkan bahwa bimbingan belajar yang diberikan oang tua kepada 

anaknya dirumah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar pendidikan 

agama Islam siswa di sekolah. 

Ismunaresuvari Rien Warinten (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2006) dalam skripsinya dengan judul Bimbingan, Orangtua, Kedisiplinan, 

Motivasi Belajar, Prestasi Belajar PPKn, Siswa Kelas II SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten. Menyimpulkan bahwa intensitas bimbingan orang 

tua, kedisiplinan dan motivasi belajar ternyata memberikan pengaruh positif 

yang signifiikan terhadap prestasi belajar PPKn. Maka perlu diupayakan untuk 

meningkatkan intensitas bimbingan orang tua dan kedisiplinan serta motivasi 

belajar siswa. 

Martin handoko (2002) dalam bukunya Motivasi, Daya Penggerak 

Tingkah Laku, membahas tentang korelasi antara motivasi dan tingkah laku, 

kekuatan motivasi, serta bagaimana cara mengukur dan memupuk motivasi. 

Muhammad Averoes (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011) 

dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Antara Motivasi Berprestasi 

Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa, yang di dalamnya berisi tentang 
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motivasi dan prestasi belajar mahasiswa ; ada hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar mahasiswa, 

semakin tinggi motivasi berprestasi maka akan semakin tinggi prestasi belajar 

dan sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi maka semakin rendah 

pula prestasi belajar. 

Shobirin (STAIN, 2006) yang berjudul Pengaruh Perhatian Orangtua 

Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa SD Negeri 2 

Siderejo Pulokulon Grobokan Tahun Pelajaran 2006/2007. Dalam skripsi 

tersebut penulis menyimpulkan bahwa semakin besar perhatian orang tua 

terhadap pendidikan agama islam anak, semakin besar motivasi anak untuk 

belajar. 

Demikian beberapa buku dan penelitan yang sudah ada dan 

menjelaskan tentang motivasi dan hal-hal yang berkenaan dengan motivasi 

dan prestasi belajar itu sendiri, akan tetapi belum ada yang secara khusu 

membahas tentang Korelasi Antara Motivasi Dengan Prestasi Belajar Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam, sehingga dalam penelitian ini penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian tentang judul tersebut. 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah salah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1996 : 67). 
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Adapun hipotesa penulis adalah “Terdapat hubungan yang signifikan 

antara motivasi dengan prestasi belajar bidang studi pendidikan agama Islam 

Siswa Kelas VI di SDN Cepoko 3 Ngawi. 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dan dilengkapi oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan (field research). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 

langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian yakni SDN Cepoko 3 

Ngawi. 

1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel menurut Y.W. Best 

yang dikutip oleh Sanapiah Faisal adalah kondisi yang oleh peneliti 

dimanipulasi, dikontrol dan diobservasikan dalam suatu penelitian. 

Selain itu variabel juga dijadikan objek pengamatan penelitian (Amirul 

Hadi dan Haryono, 1998 : 30). 

Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Motivasi merupakan variabel bebas atau 

variabel (X), sedangkan prestasi belajar bidang studi pendidikan 

agama Islam adalah variabel terikat atau variabel (Y). 
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b. Definisi Operasional 

Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak yang 

menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar yang 

diharapkan dapat tercapai. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

Umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai 

(angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa 

telah menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya 

prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat yang 

dihimpun dalam buku raport. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah “keseluruhan subyek penelitian” (Arikunto, 1993 : 

102). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VI 

SDN Cepoko 3 Ngawi yang berjumlah 28 siswa. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 1998 : 117). Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 

sampel seluruhnya, karena populasi kurang dari seratus maka teknik 

sampling yang digunakan adalah total sampling yaitu keseluruhan populasi 

dijadikan sampel penelitian.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik : 

a. Metode Angket 
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Metode angket adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan 

tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara 

individual atau kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu 

(Hadjar, 1996: 181). 

Metode angket ini digunakan untuk mengetahui data motivasi 

siswa yang didapat melalui jawaban dari angket  yang dibagikan 

kepada siswa. 

Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup dengan alasan agar jawaban tidak meluas dan akan 

berfokus pada tujuan pengukuran dan mempermudah pelaksanaan 

penelitian. Responden tinggal memilih jawaban yang tersedia 

berdasarkan alternative jawaban yang telah ada (Arikunto, 1998 : 100). 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel  dengan meneliti benda 

tertulis seperti buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya (Arikunto, 1998 : 236). 

Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data 

yang diperoleh dari SDN Cepoko 3 Ngawi. Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data letak geografis, struktur organisasi, 

tujuan, visi dan misi, tenaga kependidikan, serta gambaran umum 

keadaan siswa, daftar sarana dan prasarana sekolah serta data prestasi 

siswa yang diambil dari nilai raport. 
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c. Observasi 

Metode observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata atau pengamatan yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap obyek dan menggunakan seluruh alat 

indra (Arikunto, 2006: 156). 

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati lebih dekat 

bagaimana situasi serta kondisi SDN Cepoko 3 Ngawi, peneliti 

langsung mengamati objek penelitian meliputi keadaan gedung, sarana 

dan prasarana, tenaga kependidikan, serta gambaran umum keadaan 

siswa. 

d. Wawancara 

Metode Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden. (Arikunto, 2006: 157). 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dengan lengkap tahap berikutnya adalah 

tahap analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabel 

dan menggunakan teknik deskriftip prosentase sebagai berikut : 

P = 
F

 x 100 

P = Presentasi 

F = Frekuensi 

N = Number Of Cases (banyaknya individu) 
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Kemudian teknik analisis selanjutnya adalah dengan skorsing 

untuk menentukan scoring, semua pertanyaan dan pernyataan setiap 

itemnya dengan bobot nilai untuk setiap jawaban sebagai berikut : 

Tabel 1 

Skor item Alternatif Jawaban Responden 

Positif (+) Negatif (-) 

Jawaban Skor Jawaban skor 

Selalu 4 Selalu 1 

Sering 3 Sering 2 

Kadang-Kadang 2 Kadang-Kadang 3 

Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 4 

 (Arikunto, 1998 : 100) 

Kemudian dengan melihat rata-rata skor jawaban siswa dengan 

klasifikasi sebagai berikut : 

Table 2 

Klasifikasi Skor Angket Motivasi 

Klasifikasi Keterangan Jumlah Skor Jawaban 

25 – 50 Rendah 

51 – 75 Sedang 

76 – 100 Tinggi  

 

Dalam penelitian ini juga menggunakan korelasi produk moment, 

adapun rumus yang digunakan adalah korelasi product moment, secara 

operasional analisis data tersebut dilakukan melalui tahap : 
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1. Mencari angka korelasi dengan rumus : 

xyr = ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN

∑−∑∑−∑

∑∑−∑

 
 

Dengan ketentuan sebagai berukut : 

X : Adapun motivasi siswa terhadap bidang studi pendidikan 

agama Islam 

Y : Adalah data prestasi belajar siswa (nilai raport) 

Rxy : Adalah angka indek korelasi “r” product moment 

∑ Xy : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

∑ X : Jumlah seluruh skor X 

∑ Y : Jumlah seluruh skor Y 

N : Number of Cases (Arikunto, 2002 : 105). 

2. Memberikan Interpretasi terhadap angka indeks korelasi “r” product 

moment. 

a. Interpretasi kasar atau sederhana, yaitu dengan mencocokkan 

perhitungan dengan angket indeks korelasi “r” product moment. 
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Table 3 

Table Interpretasi Nilai “r”  

Besarnya “r” Product Moment Interpretasi 

0,00 – 0,20 

 

 

0,20 – 0,40 

 

0,40 – 0,70 

 

0,70 – 0,90 

 

0,90 – 1,00 

Antara variable X dan variable Y memang terdapat 

korelasi, akan tetapi korelasi tersebut diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara table X dan Y). 

Antara variable X dan variable Y terdapat korelasi 

yang lemah atau rendah. 

Antara variable X dan variable Y terdapat korelasi 

yang sedang atau cukup. 

Antara variable X dan variable Y terdapat korelasi 

yang kuat atau tinggi. 

Antara variable X dan variable Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau sangat tinggi. 

(Arikunto, 1998 : 260) 

b. Interpretasi menggunakan tabel “r” product moment (rt), dengan 

terlebih dahulu mencari derajat besarnya (db) atau degress of 

freedom (df) yang rmusnya adalah : 

 

Df : Degrees of Freedom 

N : Number of Cases 

Nr : Banyaknya variabel (Motivasi Siswa dan Prestasi 

Belajar) 

df = N-nr 
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Kemudian dengan melihat Tabel nilai Koefisien Korelasi “r” 

Product Moment dari Pearson untuk Berbagai (df).  

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini ada lima bab dan dirinci dalam 

beberapa sub bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah Judul, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Kajian teori, yang terdiri dari Motivasi Belajar : Pengertian 

dari motivasi belajar, macam-macam motivasi belajar, fungsi motivasi dalam 

belajar, dan upaya dalam menumbuhkan motivasi belajar, yang terdiri dari :  

Pengertian prestasi belajar Pendidikan Agama Islam, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan Agama Islam, tolak ukur prestasi 

belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam, Hubungan motivasi terhadap 

prestasi belajar bidang studi pendidikan agama Islam dan Hipotesa. 

Bab III : Laporan Penelitian  yang meliputi Gambaran Umum SDN 

Cepoko 3 Ngawi : Letak Geografis, Sejarah berdirinya, Visi, Misi dan tujuan, 

Keadaan Guru dan Siswa, Sarana dan Prasarana dan Struktur Organisasi, serta 

Deskripsi tentang motivasi dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

Bab IV : Analisis Pendahuluan, Analisis Lanjut serta Interpretasi Data. 

Bab V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran dan Kata 

Penutup.  

 


