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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Minat Belajar

1. Pengertian Minat Belajar

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, 

seluruh faktor-fakor yang berhubungan dengan guru dan murid harus dapat 

diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan 

tingkah laku siswa sebagai timabal balik dari hasil sebuah 

pengajaran.Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar 

dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa tersebut terhadap pelajaran 

itu atau sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. 

Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat. 

Lebih lanjut terdapat beberapa pengertian minat diantaranya adalah: 

Minat adalah keinginan yang kuat, gairah; kecinderungan hati yang 

sangat tinggi terhadap sesuatu
1
.Minat adalah “kecenderungan untuk selalu

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat 

kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu 

terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, orang yang berminat kepada 

sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu”.
2
 Minat adalah

“kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu”
3
.
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Minat adalah ”kecenderungan jiwa kepada sesuatu, karena kita 

merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu, pada umumnya disertai 

dengan perasaan senang akan sesuatu itu.”
4
 Minat adalah “ Perhatian yang 

mengandung unsur-unsur perasaan”.Dengan begitu minat, tambah 

Mahfudh, sangat menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif 

dalam suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab 

dari suatu kegiatan. Menurut Crow dan Crow bahwa ”minat atau interest 

bisa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita untuk cendrung 

atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa 

pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”
5
. 

Dari kelima pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

minat akan timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar. Dan 

kecenderungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap 

dan merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif didalamnya. 

Dan perasaan senang ini timbul dari lingkungan atau berasal dari objek 

yang menarik.  

Dengan penjelasan ini, apabila seorang guru ingin berhasil dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar harus dapat memberikan rangsangan 

kepada murid agar ia berminat dalam mengikuti proses belajar mengajar 

tersebut. Apabila murid sudah merasa berminat mengikuti pelajaran, maka 

ia akan dapat mengerti dengan mudah dan sebaliknya apabila murid 

                                                           
4
Marimba, Ahmad D, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Alma.arif,  

2000) 
5
Abror, Abd. Rachman,  Psykologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003) 
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merasakan tidak berminat dalam melakukan proses pembelajaran ia akan 

merasa tersiksa mengikuti pelajaran tersebut. 

 

2. Aspek-aspek Minat Belajar 

 

Seperti yang telah di kemukakan bahwa minat dapat diartikan 

sebagai suatu ketertarikan terhadap suatu objek yang kemudian mendorong 

individu untuk mempelajari dan menekuni segala hal yang berkaitan 

dengan minatnya tersebut. Minat yang diperoleh melalui adanya suatu 

proses belajar dikembangkan melalui proses menilai suatu objek yang 

kemudian menghasilkan suatu penilaian. penilaian tertentu terhadap objek 

yang menimbulkan minat seseorang .Penilaian-penilaian terhadap objek 

yang diperoleh melalui proses belajar itulah yang kemudian menghasilkan 

suatu keputusan mengenal adanya ketertarikan atau ketidaktertarikan 

seseorang terhadap objek yang dihadapinya.  

Minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar
6
.Lebih 

jauh ia mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek yaitu: 

1. Aspek Kognitif  

Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang 

mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun 

aspek kognitif di dasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari 

lingkungan. 

 

 

                                                           
6
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2. Aspek Afektif 

Aspek afektif ini adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan 

dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan 

minat. Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotivasikan 

tindakan seseorang. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka minat terhadap mata pelajaran 

tertentu yang dimiliki seseorang bukan bawaan sejak lahir, tetapi dipelajari 

melalui proses penilaian kognitif dan penilaian afektif seseorang yang 

dinyatakan dalam sikap. Dengan kata lain, jika proses penilaian kognitif 

dan afektif seseorang terhadap objek minat adalah positif maka akan 

menghasilkan sikap yang positif dan dapat menimbulkan minat. 

3. Indikator Minat Belajar 

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia indikator adalah “Alat 

pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk / 

keterangan”.Kaitannya dengan minat siswa maka indikator adalah sebagai 

alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk ke arah minat. Ada 

beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi hal ini 

dapat dikenali melalui proses belajar dikelas maupun dirumah. 

1. Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal 

tertentu ia akan cinderung mengetahui antara perasaan dengan minat. 

Siswa yang berminat terhadap asuhan kebidanan maka ia akan rajin dan 
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terus menerus membaca dan mempelajari semua ilmu yang berhubungan 

dengan asuhan kebidanan.  

2. Perhatian Dalam Belajar  

Adanya perhatian juga menjadi salah satu indikator minat. 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa kita terhadap 

pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang 

lain dari pada itu. Seseorang yang memiliki minat pada objek tertentu 

maka dengan sendirinya dia akan memperhatikan objek tersebut
7
. 

3. Giat Belajar 

Aktifitas atau giat belajar di luar sekolah merupakan indikator yang 

dapat menunjukan keberadaan minat pada diri siswa. Siswa dengan minat 

tinggi, akan merasa bahwa pelajaran yang diberikan di sekolah sangatlah 

terbatas waktunya, sehingga ia perlu untuk mencari pengetahuan lain di 

luar jam pelajaran. 

4.  Mengerjakan Tugas  

Kebiasaan mengerjakan tugas yang diberikan guru merupakan 

salah satu indikator yang menunjukan minat siswa. Tugas yang diberikan 

guru bertujuan untuk memperdalam kemampuan siswa. Siswa yang 

memiliki minat yang tinggi akan menyadari pentingnya melaksanakan 

tugas-tugas dari guru ia lebih menguasai materi dengan baik. 

 

 

                                                           
7
Abror, Abd. Rachman,  Psykologi Pendidikan. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003) h 56 
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5. Mengetahui Tujuan Belajar  

Belajar adalah suatau aktifitas yang bertujuan. Tujuan belajar ini 

ada yang benar-benar disadari dan ada juga yang kurang disadari oleh 

siswa. Tujuan belajar tersebut eratkaitannya dengan perubahan atau 

pembentukan tingkah laku tertentu. Siswa yang menyadari akan 

pentingnya tujuan belajar, maka siswa tersebut akagiat dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah
8
. 

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar 

 

Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah minat 

terutama minat yang tinggi. Minat itu tidak muncul dengan sendirinya 

akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa antara 

lain: 

 

1. Motivasi  

Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi, baik 

yang bersifat internal ataupun eksternal. Minat merupakan “perpaduan 

antara keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika ada 

motivasi”.Seorang siswa yang ingin  memperdalam Ilmu Pengetahuan 

tentang tafsir misalnya, tentu akan terarah minatnya untuk membaca 

buku-buku tentang tafsir, mendiskusikannya, dan sebagainya. 

 

 

                                                           
8
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2. Belajar  

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar siswa 

yang semula tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu, lama kelamaan 

lantaran bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut, minat 

pun tumbuh sehingga ia akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Singgih D. Gunarsa dan Ny. 

Singgih D.G bahwa “minat akan timbul dari sesuatu yang diketahui dan 

kita dapat mengetahui sesuatu dengan belajar, karena itu semakin banyak 

belajar semakin luas pula bidang minat”. 

 

3. Bahan Pelajaran dan Sikap Guru  

Faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat adalah 

faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan 

pelajaran yang menarik minat siswa, akan sering dipelajari oleh siswa 

yang bersangkutan. Dan sebaliknya bahan pelajaran yang tidak menarik 

minat siswa tentu akan dikesampingkan oleh siswa, sebagaimana telah 

disinyalir oleh Slameto bahwa “Minat mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya”
9
. 

Guru juga salah satu obyek yang dapat merangsang dan 

membangkitkan minat belajar siswa. Menurut Kurt Singer bahwa “Guru 

                                                           
9
Slameto., Belajar Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineke Cipta, 

2010 
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yang berhasil membina kesediaan belajar murid-muridnya, berarti telah 

melakukan hal-hal yang terpenting yang dapat dilakukan demi 

kepentingan murid-muridnya”. Guru yang pandai, baik, ramah , disiplin, 

serta disenangi murid sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan 

minat murid. Sebaliknya guru yang memiliki sikap buruk dan tidak 

disukai oleh murid, akan sukar dapat merangsang timbulnya minat dan 

perhatian murid.  

Bentuk-bentuk kepribadian gurulah yang dapat mempengaruhi 

timbulnya minat siswa. Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar 

guru harus peka terhadap situasi kelas. Ia harus mengetahui dan 

memperhatikan akan metode-metode mengajar yang cocok dan sesuai 

dengan tingkatan kecerdasan para siswanya, artinya guru harus 

memahami kebutuhan dan perkembangan jiwa siswanya. 

 

4. Keluarga  

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh 

karenanya keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat 

seorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga 

sangat berpengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. Dalam proses 

perkembangan minat diperlukan dukungan perhatian dan bimbingan dari 

keluarga khususnya orang tua. 
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5. Teman Pergaulan  

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah minatnya 

oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya. Khusus bagi remaja, 

pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka 

memupuk pribadi dan melakukan aktifitas bersamasama untuk 

mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami. 

 

6. Lingkungan  

Melalui pergaulan seseorang akan terpengaruh minatnya. Hal ini 

ditegaskan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Crow& Crow bahwa “ 

minat dapat diperoleh dari kemudian sebagai dari pengalaman mereka 

dari lingkungan di mana mereka tinggal”. Lingkungan sangat berperan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah 

keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat 

mendidik, masyarakat tempat bergaul, juga tempat bermain sehari-hari 

dengan keadaan alam dan iklimnya, flora serta faunanya. Besar kecilnya 

pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

bergantung kepada keadaan lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan 

rohaninya
10

. 

 

7. Cita-Cita  

Setiap manusia memiliki cita-cita di dalam hidupnya, termasuk para 

siswa. Cita-cita juga mempengaruhi minat belajar siswa, bahkan cita-cita 
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juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari minat seseorang dalam 

prospek kehidupan di masa yang akan datang. Cita-cita ini senantiasa 

dikejar dan diperjuangkan, bahkan tidak jarang meskipun mendapat 

rintangan, seseorang tetap beruaha untuk mencapainya. 

8. Bakat 

  Melalui bakat seseorang akan memiliki minat. Ini dapat dibuktikan 

dengan contoh: bila seseorang sejak kecil memiliki bakat menyanyi, 

secara tidak langsung ia akan memiliki minat dalam hal menyanyi. Jika 

ia dipaksakan untuk menyukai sesuatu yang lain, kemungkinan ia akan 

membencinya atau merupakan suatu beban bagi dirinya. Oleh karena itu, 

dalam memberikan pilihan baik sekolah maupun aktivitas lainnya 

sebaiknya disesuaikan dengan bakat dimiliki. 

 

9. Hobi 

Bagi setiap orang hobi merupakan salah satu hal yang 

menyebabkan timbulnya minat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki 

hobi terhadap matematika maka secara tidak langsung dalam dirinya 

timbul minat untuk menekuni ilmu matematika, begitupun dengan hobi 

yang lainnya. Dengan demikian, faktor hobi tidak bisa dipisahkan dari 

faktor minat. 

 

10. Media Massa  

Apa yang ditampilkan di media massa, baik media cetak atau pun 

media elektronik, dapat menarik dan merangsang khalayak untuk 



26 

 

memperhatikan dan menirunya. Pengaruh tersebut menyangkut istilah, 

gaya hidup, nilai-nilai, dan juga perilaku sehari-hari. Minat khalayak 

dapat terarah pada apa yang dilihat, didengar, atau diperoleh dari media 

massa. 

11. Fasilitas  

Berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana, baik yang berada di 

rumah, di sekolah, dan di masyarakat memberikan pengaruh yang positif 

dan negatif. Sebagai contoh, bila fasilitas yang mendukung upaya 

pendidikan lengkap tersedia, maka timbul minat anak untuk menambah 

wawasannya. Tetapi apabila fasilitas yang ada justru mengikis minat 

pendidikannya, seperti merebaknya tempat tempat hiburan yang ada di 

kota-kota besar, tentu hal ini berdampak negatif bagi pertumbuhan minat 

tersebut. 

 

5. Sintesa Minat Belajar 

 

Minat akan timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar. Dan 

kecenderungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan 

merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif didalamnya. 

 

B. Motivasi Belajar 

 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

 

Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh 

terhadap pencapaian prestasi belajar. Kata motif diartikan sebagai daya upaya 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 
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sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan 

aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motif menjadi aktif pada saat- 

saat tertentu, terutama kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan sangat 

dirasakan/mendesak
11

. 

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
12

. 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
13

.Motif adalah segala daya yang mendorog seseorang untuk 

melakukan sesuatu
14

. 

Dengan demikian motif adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri 

seseorang yang dapat menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu. 

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
15

. 
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A.M,Sardiman.,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta:Rajawali, 2011) 
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Purwanto Ngalim,  Psikologi Pendidikan Cet. Ke-5. (Bandung: Remaja Rosda Karya , 

2008) 
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Nasution,S,  Didaktik Asas-asas Mengajar.  (Jakarta: Bumi Aksara,2005) 
15

Salim Peter,dkk,  Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta :Modern 
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Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku 

yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu 

kebutuhan
16

.Motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif 

menjadi aktif pada saat tertentu, bahkan kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan atau dihayati
17

.Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang 

disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia menjadi tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mecapai hasil atau 

tujuan tertentu
18

. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya "feeling" dan didahului dengan tanggapan adanya 

tujuan
19

. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli bahwa 

motivasi adalah suatu perubahan yang terdapat pada diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi 

sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya perasaan dan didahului dengan adanya tujuan, maka dalam 

motivasi terkandung tiga unsur penting, yaitu : 

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia, perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam system "neurophysiological" yang 

ada pada organisme manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa "feeling", afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

                                                           
16

Sabri M, Alisuf, Psikologi PendidikanCet. Ke-11. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005) 
17

Sardiman A.M,  op.cit 
18

Winkel W.S,  Psikologi Pengajaran cetakan ke- 17. (Jakarta: Grasindo, 2006) 
19

Purwanto Ngalim,  Psikologi Pendidikan Cet. Ke-5. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2008) 
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c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi yakni tujuan
20

. 

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai
21

. 

 

2. Macam-macam Motivasi Belajar 

 

Dilihat dari berbagai sudut pandang, para ahli psikologi berusaha 

untuk menggolongkan motif-motif yang ada pada manusia atau suatu 

organisme kedalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing. 

Motif itu ada tiga golongan yaitu : 

a. Kebutuhan-kebutuhan organis yakni, motif-motif yang berhubungan 

dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh seperti : lapar, 

haus, kebutuhan bergerak, beristirahat atau tidur, dan sebagainya. 

b. Motif-motif yang timbul yang timbul sekonyong-konyong (emergency 

motives) inilah motif yang timbul bukan karena kemauan individu tetapi 

karena ada rangsangan dari luar, contoh : motif melarikan diri dari 

bahaya,motif berusaha mengatasi suatu rintangan.  

c. Motif Obyektif yaitu motif yang diarahkan atau ditujukan ke suatu objek 

atau tujuan tertentu di sekitar kita, timbul karena adanya dorongan dari 

dalam diri kita
22

. 

 

 

Jenis motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, yaitu : motif 

bawaan, (motive psychological drives) dan motif yang dipelajari (affiliative 

                                                           
20

Sardiman A.M,  op.cit 
21

Sardiman A.M,  ibid 
22

Purwanto Ngalim,  Psikologi Pendidikan Cet. Ke-5. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2008) 



30 

 

needs), misalnya : dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan dan 

sebagainya
23

. 

Selanjutnya Sartain membagi motif-motif itu menjadi dua golongan 

sebagai berikut : 

a. Psychological drive adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis 

atau jasmaniah seperti lapar, haus dan sebagainya. 

b. Sosial Motives adalah dorongan-dorongan yang ada hubungannya 

dengan manusia lain dalam masyarakat seperti : dorongan selalu ingin 

berbuat baik (etika) dan sebagainya
24

. 

 

1. Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

akan menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Kemudian dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya adalah ingin 

mencapai tujuan yang terkandung didalam peerbuatan belajar itu sendiri
25

. 

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar
26

. Dalam 

buku lain motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari  dalam diri 

seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, 
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misalnya : ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan 

dan sebagainya
27

. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah: 

a. Adanya kebutuhan 

b. Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri 

c. Adanya cita-cita atau aspirasi
28

. 

 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar 

individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan 

belajar
29

.Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajin belajar 

untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, pujian dan 

hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan 

lain-lain merupakan contoh konkrit dari motivasi ekstrinsik yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar. Dalam perspektif kognitif, motivasi intrinsik 

lebih signifikan bagi siswa karena lebih murni dan langgeng serta tidak 

bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Perlu ditegaskan, bukan 

berarti motivasi ekstrinsik tidak baik dan tidak penting. Dalam kegiatan 

belajar mengajar tetap penting, karena kemungkinan besar keadaan siswa itu 

dinamis berubah-ubah dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam 

proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa sehingga siswa 

tidak bersemangat dalam melakukan proses belajar mengajar baik di sekolah 

maupun di rumah. Bahwa setiap siswa tidak sama tingkat motivasi 
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belajarnya, maka motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dan dapat diberikan 

secara tepat. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsic 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat 

mengembangkan aktifitas dan inisiatif sehingga dapat mengarahkan dan 

memelihara kerukunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

 

3. Fungsi Motivasi Belajar 

 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa yang dalam proses 

belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil 

belajarnya. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. 

Maka motivasi senantiasa akan menentukan intensitas usaha belajar bagi 

siswa. 

Adapun fungsi motivasi ada tiga, yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai pengerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini adalah sebagai motor 

pengerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberukan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang haryus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Dengan menyisihkan 

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut  

 

 

Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan 
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menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut
30

. 

Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat 

lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan 

waktunya untuk bermain atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan 

tujuan. Selain itu ada juga fungsi lain yaitu, motivasi dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi, karena secara konseptual motivasi 

berkaitan dengan prestasi dan hasil belajar. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi 

seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. 

 

4. Upaya Menumbuhkan Motivasi Belajar 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa motivasi merupakan 

faktor yang mempunyai arti penting bagi siswa. Apalah artinya bagi seorang 

siswa pergi ke sekolah tanpa mempunyai motivasi belajar. Bahwa diantara 

sebagian siswa ada yang mempunyai motivasi untuk belajar dan sebagian lain 

belum termotivasi untuk belajar. Seorang guru melihat perilaku siswa seprti 

itu, maka perlu diambil langkah-langkah untuk membangkitkan motivasi 

belajar siswa. 
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Membangkitkan motivasi belajar tidaklah mudah, guru harus dapat 

menggunakan berbagai macam cara untuk memotivasi belajar siswa. Cara 

membangkitkan motivasi belajar diantaranya adalah : 

a. Menjelaskan kepada siswa, alasan suatu bidang studi dimasukkan dalam 

kurikulum dan kegunaannya untuk kehidupan. 

b. Mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa di luar 

lingkungan sekolah. 

c. Menunjukkan antusias dalam mengajar bidang studi yang dipegang. 

d. Mendorong siswa untuk memandang belajar di sekolah sebagai suatu tugas 

yang tidak harus serba menekan, sehingga siswa mempunyai intensitas 

untuk belajar dan menjelaskan tugas dengan sebaik mungkin. 

e. Menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

f. Memberikan hasil ulangan dalam waktu sesingkat mungkin. 

g. Menggunakan bentuk .bentuk kompetisi (persaingan) antar siswa. 

h. Menggunakan intensif seperti pujian, hadiah secara wajar
31

. 

 

Beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah. Beberpa bentuk dan cara motivasi tersebut 

diantaranya :  

1. Memberi angka 

2. Hadiah 

3. Saingan/kompetisi  

4. Memberi ulangan 

5. Mengetahui hasil 

6. Pujian 

7. Hukuman 

8. Hasrat untuk belajar 

9. Minat 

10. Tujuan yang diakui
32

. 
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5. Sintesa Motivasi Belajar 

 

Motivasi belajar merupakan adanya perubahan tenaga di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi dalam 

usaha mencapai tujuan. 

 

C. Prestasi Belajar 

 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

 

Kata prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu “prestasi” dan 

“belajar”. Kata prestasi berasal dari bahasa belanda yaitu ”perstatie”, 

kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti “hasil usaha” 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kata “prestasi” 

berarti hasil yang telah dicapai
33

. 

Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian tentang prestasi belajar 

yaitu: 

a. Prestasi adalah hasil yang dicapai yang sebenar-benarnya dicapai
34

 

b. Prestasi adalah nilai yang dicapai oleh siswa dalam berbagai tingkat
35

 

c. Prestasi adalah nilai (skor) individual merupakan indicator prestasi atau 

hasil pencapaian yang nyata sebagai pengaruh dari hasil belajar mengajar 

yang bersangkutan
36

. 

 

Sedangkan pengertian belajar ada bermacam-macam, pendapat-

pendapat tersebut lahir berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau 

latihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud disini yaitu sebagai hasil 

belajar itu yang terjadi melalui usaha dengan mendengar, membaca, 
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mengikuti petunjuk, mengamati, memikirkan, menghayati, meniru, melatih 

dan mencoba sendiri atau berarti dengan pengalaman atau latihan
37

. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya
38

. 

Belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan atau pengalaman. Sedang menurut Cronbach, belajar sebagai usaha 

aktifitas yang ditunjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman
39

.Belajar itu menimbulkan perubahan yang relatif tetap yang 

membedakan antara keadaan sebelum individu berada dalam situasi belajar 

dan sesudah diperlakukan belajar
40

. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam 

belajar. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan 

yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, 

kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin 

dalam prestasi belajarnya
41

. Prestasi ini dinyatakan dalam nilai raport atau 

indeks prestasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran proses belajar
42

. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

indikator dari prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam 
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belajar berdasarkan hasil pengukuran proses belajar dalam jangka waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam KHS (kartu hasil study). 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 

Untuk memeperoleh hasil belajar yang optimal harus 

memperhatikan faktor-faktor yang memepengaruhi prestasi belajar itu sendiri. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua factor:  

a. Faktor Intern  

1. Faktor fisiologis 

Mempunyai kontribusi yang besar terhadap  Prestasi belajar siswa, 

sekurang-kurangnya ada dua factor yang tergolong kedalam factor 

fisiologis: 

a) Kesehatan  

Sehat berarti dalam keadaan baik seluruh anggoata badan 

beserta bagian-bagiannya bebas dari penyakit. Dalam keadaan 

belajar anak akan terganggu jika kesehatannya tergangu, seperti 

mudah pusing, badannya lemah, kurang darah atau ada gangguan 

gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indranya serta 

tubuhnya berpenyakit, oleh karena itu agar prestasi belajar sesuai 

dengan yang diharapkan harus diusahakan badannya sehat dan 

terhindar penyakit. 

b)  Cacat Tubuh  

  Adalah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh atau badan, misalnya buta, tuli, patah 
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kaki, dan lain sebagainya. Cacat tubuh ini sangat mempengaruhi 

terhadap prestasi siswa  

 

2. Faktor Psikologis 

 Sangat memepengaruhi terhadap Prestasi belajar siswa, menurut 

Slameto: “Sekurang kurangnya ada 7 perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kelelahan) faktor yang tergolong kedalam faktor 

psikologis itu adalah ”
43

 

 

a) Intelegensi 

 Intelegensi artinya kecerdasan. Intelegensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar, seseorang yang memiliki intelegensi 

baik umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. 

Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah, cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga 

prestasi belajarnya pun rendah. 

 

b) Perhatian 

  Merupakan keaktifan jiwa yang tertinggi, jiwa itu semata 

mata tertuju  pada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk 

menjamin hasil belajar yang baik, siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran 
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tidak menjadi perhatian siswa, timbullah kebosanan, sehingga tidak 

suka lagi belajar. 

c) Minat 

  Minat besar sekali pengaruhnya terhadap prestasi belajar, 

belajar dengan minat akan lebih baik dari pada belajar tanpa minat. 

Minat timbul apabila individu tertarik pada sesuatu yang akan 

dipelajarinya dirasakan bermakna bagi dirinya, namun demikian 

minat tanpa adanya usaha yang baik maka belajar sulit untuk 

berhasil. 

d) Bakat  

  Bakat dapat mempengaruhi terhadap Prestasi belajar 

seseorang, sebab bila seseorang mempelajari sesuatu tidak sesuai 

dengan bakatnya, maka kemungkinan besar akan kurang berhasil, 

oleh karena itu seseorang akan lebih berhasil kalau dia belajar 

sesuai dalam lapangan dan sesuai dengan bakatnya. 

e) Motivasi  

  Motivasi dapat dikatakan sebagai daya gerak dari dalam 

dan didalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan. Dalam belajar akan lebih berhasil 

kalau pada diri seseorang ada keinginan untuk belajar, motif ini 

dapat ditanamkan kepada siswa dengan cara memberikan latihan-

latihan atau kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang juga 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.  
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f) Kematangan 

  Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam 

pertumbuhan seseorang, alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru
44

.Kematangan belum berarti dapat 

melaksanakan kegiatan terus-menerus untuk itu diperlukan 

latihanlatihan dan pelajaran, dengan kata lain anak yang sudah siap 

(Matang) belum tentu dapat melaksanakan kecakapannya sebelum 

belajar, akan tetapi belajar akan lebih berhasil, jika anak sudah siap 

(matang).  

g) Kesiapan 

  Kesiapan adanya kesediaan untuk memberi respon, 

kesediaan itu timbul dalam diri seseorang sehubung dengan 

kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk  

melaksanakan  kecakapan
45

.Kesiapan mempengaruhi terhadap 

prestasi belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan baik. 

 

b. Faktor Ekstern  

Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa yaitu: 
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1. Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta family yang 

menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang 

perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang 

tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anaknya, 

tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. 

2. Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan 

di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata 

tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak. 

3. Masyarakat  

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di 

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang 

yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat 

belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan banyak anak-

anak yang nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan 
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mengurangi semangat belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang 

sehingga motivasi belajar berkurang.  

4. Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. 

Misalnya, bila bangunan rumah penduduk sangat rapat, akan 

mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang membisingkan, suara 

hiruk-pikuk orang sekitar, suara pabrik, polusi, udara, iklim yang 

terlalu panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

Sebaliknya, tepat yang sepi dengan iklim yang sejuk, ini akan 

menunjang proses belajar
46

. 

Secara umum hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang datang dari dalam diri siswa (intern) dan faktor yang datang dari 

luar diri siswa (ekstern), kedua faktor tersebut selalu berinteraksi, 

sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Gie 

mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

seseorang yaitu:  

a. Keteraturan 

Hanya melalui belajar yang teratur maka seorang siswa akan 

memperoleh hasil yang baik. 

b. Disiplin  

Dengan jalan disiplin dalam belajar maka seorang siswa akan 

mencapai hasil yang baik.  

c. Konsentrasi  
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Untuk mencapai prestasi yang baik maka diperlukan konsentrasi 

dalam belajar.  

 

 

c. Jenis-jenis Prestasi Belajar 

 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar 

siswa. Yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah mengambil cuplikan 

perubahan tingkah laku yang dianggap penting yang dapat mencerminkan 

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta 

dan rasa maupun karsa
47

. 

Dalam buku psikologi pendidikan yang membahas tentang teori 

Taksonomi menurut B. S Bloom, dikemukakan mengenai teori B.S Bloom 

yang menyatakan bahwa, tujuan belajar siswa diarahkan untuk mencapai 

ketiga ranah. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka melalui ketiga 

ranah ini pula akan terlihat tingkat keberhasilan siswa dalam menerima hasil 

pembelajaran atau ketercapaian siswa dalam penerimaan pembelajaran. 

Dengan kata lain, prestasi belajar akan terukur melalui ketercapaian siswa 

dalam penguasaan ketiga ranah tersebut. Maka Untuk lebih spesifiknya, 

penulis akan akan menguraikan ketiga ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai yang terdapat dalam teori B. S Bloom berikut:  

a. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 
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keterampilan berpikir. B. S Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 

tingkatan. Domain ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama adalah 

berupa Pengetahuan (kategori 1) dan bagian kedua berupa Kemampuan 

dan Keterampilan Intelektual (kategori 2-6).  

1. Pengetahuan (Knowledge)  

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat 

peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, 

prinsip dasar dan sebagainya. Pengetahuan juga diartikan sebagai 

kemampuan mengingat akan hal-hal yang pernah dipelajaridan 

disimpan dalam ingatan.  

2. Pemahaman (Comprehension)  

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menangkap makna dan arti yang dari bahan yang dipelajari. 

Pemahaman juga dikenali dari kemampuan untuk membaca dan 

memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan 

sebagainya. 

3. Aplikasi (Application)  

Aplikasi atau penerapan diartikansebagai kemampuan untuk 

menerapkan suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau 

problem yang konkret dan baru. Di tingkat ini, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, 

teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja. 
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4. Analisis (Analysis)  

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci 

suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan 

atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Di tingkat analisis, 

seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan 

membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang 

lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

skenario yang rumit. 

5. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk membentuk 

suatu kesatuan atau pola baru
48

.Sintesis satu tingkat di atas analisa. 

Seseorang di tingkat sintesa akan mampu  menjelaskan  struktur atau 

pola dari sebuah skenario yang sebelumnya  tidak   terlihat, dan 

mampu mengenali data  atau  informasi yang harus didapat untuk 

menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi diartikan sebagai kemampuan untik membentuk 

suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan 

pertanggungjawaban pendapat itu, yang berdasarkan kriteria tertentu. 

Evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian 

terhadap solusi, gagasan, metodologi, dengan menggunakan kriteria 
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yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas 

atau manfaatnya
49

. 

b. Affective Domain (Ranah Afektif), berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, 

dan cara penyesuaian diri. Tujuan pendidikan ranah afektif adalah hail 

belajar atau kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau afektif. 

Taksonomi tujuan pendidikan ranah afektif terdiri dari aspek: 

1. Penerimaan (Receiving/Attending)  

 Penerimaan mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang 

dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangsangan itu, seperti buku 

pelajaran atau penjelasan yang diberikan oleg guru
50

. 

2. Tanggapan (Responding)  

  Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di 

lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam 

memberikan tanggapan. 

3. Penghargaan (Valuing)  

  Penghargaan atau penilaian mencakup kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai 

dengan penilaian itu.mulai dibentuk suatu sikap menerima, menolak 

atau mengabaikan, sikap itu dinyatakan dalam tingkah laku yang 

sesuai dengan konsisten dengan sikap batin. 
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4. Pengorganisasian (Organization) 

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan 

konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang 

konsisten. Pengorganisasian juga mencakup kemampuan untuk 

membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam 

kehidupan. Nilai-nilai yang diakui dan diterima ditempatkan pada 

suatu skala nilai mana yang pokok dan selalu harus diperjuangkan, 

mana yang tidak begitu penting. 

5. Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value 

or Value Complex) 

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-

lakunyasehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya. 

Karakterisasinyamencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai 

kehidupansedemikin rupa, sehingga menjadi milik pribadi 

(internalisasi) danmenjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur 

kehidupannyasendiri
51

. 

c. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor)  

berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan 

motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan 

mesin. Alisuf Sabri dalam buku Psikologi Pendidikan menjelaskan, 

keterampilan ini disebut motorik. karena keterampilan ini melibatkan 

secara langsung otot, urat dan persendian, sehingga keterampilan benar-
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benar berakar pada kejasmanian. Orang yang memiliki keterampiulan 

motorik, mampu melakukan serangkaian gerakan tubuh dalam urutan 

tertentu dengan mengadakan koordinasi gerakan-gerakan anggota tubuh 

secara terpadu. Ciri khas dari keterampilan motorik ini ialah adanya 

kemampuan. Automatisme yaitu gerakan-gerik yang terjadi berlangsung 

secara teratur dan berjalan dengan enak, lancar dan luwes. 

d. Sintesa Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai 

tingkat keberhasilan setelah berlangsungnya proses belajar tiap 

semester dan dinyatakan dalam angka. 

 

D. Prestasi Belajar Bidang Study Pendidikan Agama Islam  

 

1. Bidang Study Pendidikan Agama Islam 

 

a. Pengertian Bidang Study Pendidikan Agama Islam 

 

Bidang study pendidikan agama islam adalah “segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan  jasmani dan rohani kearah kedewasaan”.
52

 

Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Abuddin 

Nata, bahwa pendidikan adalah “usaha yang dilakukan dengan penuh 

keinsyafan yang ditunjukan untuk keselamatan dan kebahagiaan”.
53

 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk 
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mendewasakan manusia baik jasmani maupun rohani melalui pengajaran 

dan pelatihan.  

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan agama seperti yang 

dijelaskan pada undang-undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 30 

BAB IV menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan, pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapakan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memehami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
54

 

Berdasarkan pengeertian umum tersebut, dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam, Zakiyah Derajat 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 memahamiapa yang 

terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan 

maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta 

menjadikan jaran-ajaran agama islam yang telah dianutnya itu sebagai 

pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia 

dan akhirat kelak”. 
55

 

 

 

Kemudian dalam edaran Dirjen Pembinaan dan Kelambagaan 

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 mengmalkan Agama 

Islam memalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan adalah pendidikankan Agama Islam memalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan 

tuntutan adalah menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 
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antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

Nasioanal”.
56

 

 

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disuimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha bimbingan yang dilakukan 

secara sadar untuk mengarahkan anak didik mencapai kedewasaan, baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan ajaran Agama Islam dan pada 

akhirnya dapat menjadikan ajaran Agama Islamsebagai pandangan 

hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan. 

b. Tujuan Bidang Study Pendidikan Agama Islam 

 

Tujuan yaitu “sasaran yang akan dicapai seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan.
57

 Bila pendidikan kita 

dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada 

tercapainya tujuan akhir pendidikan. Dalam proses pendidikan, tujuan 

akhir merupakn tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Suatu tujuan yang 

hendak dicapai oleh pendidikan pada hakekatnya adalah suatu 

perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia 

yang diinginkan.  

Oleh karena itu suatu proses yang diinginkan dalam usaha 

pendidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan yaitu: mengarahkan 

anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang 

hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh 
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sebagai manusia individual dan social serta hamba Tuhan yang 

mengabdikan diri kepadaNya. 

Dalam pendidikan agama Islam, nilai-nilai yang hendak dibentuk  

adalah nilai-nilai Islam. Artinya tujuan pendidikan Agama Islam adalah 

tertanamnya nilai-nilai Islam ke dalam diri manusia yang kemudian 

terwujud dalam tingkah lakunya. 

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan Pendidikan Agama Islam, 

maka peneliti akan mengutip beberapa pendapat ahli pendidika sebagai 

berikut: 

Menurut Mahmud Yunus, tujuan Pendidikan Agama Islam  adalah 

menyiapkan anak supaya diwaktu dewasa kelak mereka cakap melakukan 

pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga tercapai kebahagiaan 

bersama dunia dan akhirat.
58

 

M. Arifin mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

adalah terciptanya manusia yang berilmu pengetahuan tinggi, dimana 

iman dan takwanya menjadi pengendalian dalam penerapan atau pengaruh 

dalam masyarakat.
59

 

Sedangkan secara garis besarnya tujuan Pendidikan Agama Islam 

menurut Zakiyah Derajat adalah “ untuk membina manusia menjadi 
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hamba Allahyang shaleh dengan seluruh aspek kehidupannya, perbuatan, 

pikiran dan perasaan”.
60

 

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam 

tak terlepas dari eksistensi manusia hidup di dunia ini, yaitu dalam rangka 

beribadah kepada Allah selaku khalik sekalian makhluknya. Dalam Surat 

Adza-dzariyat ayat 56 Allah berfirman sebagai berikut: 

       

 

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.
61

 

 

Ayat ini mempunyai makna bahwa setiap makhluk ciptaan Allah 

SWT baik yang ada dibumi maupun di langit menyembah dan tunduk 

pada segala perintahNya dan menjauhi segala yang di larangNya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan 

Agama Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan 

bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabadikan diri 

kepada Allah dan selalu mengerjakan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya. 

Adapun tujuan pengajaran Pendidikan Agama Islam menurut 

beberapa ahli, berdasarkan pendapat Sardiman A.M, dalam pengajaran 

terdapat dua tujuan yaitu: 
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1. Tujuan akhir sebagai dasar filosofis 

Tujuan ini bersifat filosofis dan politis karena tujuan tersebut 

didasarkan pada Undang-undang atau peraturan. Hal ini tercantum 

dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia 

Serikat No. 4/1950 yang kemudian menjadi Undang-undang 

Pendidikan dan Pengajaran RI no. 12/1945, pada Bab II pasal 3, 

menyebutkan tentang tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu 

“Tujuan Pendidikan dan Pengajaran adalah membentuk manusia 

susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. 

 

2. Tujuan Intermedier sebagai motivasi operasional 

Tujuan ini relative bersifat operasional, karena akan menunjuk 

langkah-langkah yang dapat dikerjakan melalui suatu proses.
62

 

Abd. Rachman Shaleh dalam bukunya didaktik Pendidikan Agama, 

mengemukakan bahwa tujuan pengajaran Pendidikan Agma Islam terdiri 

dari: 

1. Membentuk pribadi muslim yang beriman teguh 

keyakinan atau iman adalah unsure yang sangat penting didalam 

Agama, tanpa keyakinan dan keSpercayaan akan turunlah agama 

seseorang. Di dalam pendidikan agama pertama-tama haruslah 

ditanamkan dulu tentang keyakinan beragama. Keyakinan yang teguh 

akan membawa pada ketaatan beragama, ia mau mendirikan sholat, 

mau melaksanakan puasa dan melakukan kewajiban agama yang lain 

yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits. 

2. Mencapai Kebahagiaan dunia dan akhirat 

Sebagai seorang muslim harus mencapai kebahagiaan hidup dunia dan 

kebahagiaan hidup di akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT surat 

Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut: 
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Artinya : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
63

 

 

Untuk menjadikan anak didik cakap melaksanakan amal 

kehadiratan maka harus dididik beriman teguh, beramal shaleh dan 

melaksanakan kewajiban agama. Agar anak didik cakap melaksanakan 

pekerjaan dunia, mereka harus dididik mengembangkan bakat dan potensi 

masing-masing dan bekerja menurut kecakapan sendiri pula.
64

 

Dari kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendidik agama yang perlu ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan 

yang teguh, sebab dengan adanya keimanan yang teguh itu maka akan 

menghasilkan ketaatan dalam menjalankan agama 

 

c. Ruang lingkup Bidang Study Pendidikan Agama Islam 

 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam memiliki cakupan sangat 

luas, karena ajaran Islam memuat ajaran tentang tata hidup yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusiam, maka pendidikan agama islam 

merupakan pengajaran tata hidup yang berisi pedoman pokok yang 

digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini dan 

untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat kelak. 
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Dalam bukunya , “Ilmu Pendidikan Islam”, M. Arifin Ilham 

mengatakan bahwa: “ Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup 

segala bidang kehidupan manusia di dunia. Manusia mampu 

memanfaatkannya sebagai tempat menanam benih amaliah yang buahnya 

akan di petik di akhirat nanti, maka pembentukan nilai dan sikap 

amaliyah islamiyah dalam pribadi manusia baru akan tercapai dengan 

efektif apabila dulakukan melalui proses kependidikan yang berjalan di 

atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan.
65

 

Dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Agama Islam”, disebut 

mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah mewujudkan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia 

dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan 

manusia dengan alam. 

Bagian bahan pengajaran pendidikan agama Islam itu sendiri 

meliputi: 

a. Keimanan 

b. Ibadah 

c.  akhlak 

d. Syari’ah 

e. Mu’amalah 

f. Tarikh.
66

  

 

 

Sedangkan luas dalamnya pembahasan tergantung pada lembaga 

pendidikan yang bersangkutan, tingkat kelas, tujuan dan tingkat 

kemampuan anak didiknya. Untuk sekolah-sekolah agama, 
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pembahasannya lebih luas dan mendalam dari pada sekolah-sekolah 

umum. 

d. Dasar Dan Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 

1. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar itu 

adalah untuk memberikan kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus 

sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap Negara mempunyai 

dasar pendidikannya sendiri. 

Umat islam sebagai suatu umat yang dianugrahkn Tuhan suatu 

kitab suci Al-Qur’an yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan yang bersifat universal, sudah dasar pendidikan 

mereka adalah bersumber pada filsafat hidup yang berdasarkan kepada 

Al-Qur’an. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada awal 

masa pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur’an sebagai dasar 

pendidikan Islam di samping sunnah Beliau sendiri. 

Menurut H. Ramayulis dasar pendidikan Islam adalah “ firman 

Allah dan sunnah Rosulullah SAW, kalau pendidikan itu diibaratkan 

bangunan maka Al-Qur’an dan Hadits yang menjadi fundamennya.
67

 

 

Begitu pula Al-Nadwi mempertegas dengan menyatakan bahwa 

pendidikan dan pengajaran umat islam itu haruslah bersumber kepada 

Aqidah Islamiyah, apabila pendidikan Islam itu tidak didasarkan kepada 
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aqidah yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka 

pendidikan itu bukanlah pendidikan Islam, tetapi pendidikan asing.
68

 

 

Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut: 

     

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.
69

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits. Dasar ini 

mencakup segala masalah baik yang berhubungan dengan kepribadian 

maupun dengan kemasyarakatan. Dan kegiatan pendidikan Islam telah 

mendapat tuntutan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dengan 

demikian bahwa pendidikan Islam merupakan pengembangan dari firman 

yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Menurut abdul Madjid dan Dian Andayani, Fungsi Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai berikut: 

a. Penanaman Nilai, yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagian di dunia dan akhirat 

b. Penyesuaian Mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

social dan dapat mengubah lingkungannyasesuai dengan 

ajaran agama Islam. 
                                                           

68
 Abu Hasan Al-Nadwi, Nahwa al- tarbiyat al-Islam al-Hurat, (kairo: Al-Muchtar, 1974), 

h 3.  
69

Departemen Agama RI, Op. Cit, h 8. 



58 

 

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya 

menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

e. Pengajaran, yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara 

umum (alam nyata dan ghaib), system dan fungsinya. 

f. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang 

memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat 

tersebut dapat berkembangsecara optimal sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan orang lain.
70

 

 

 

Fungsi pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah 

merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk pribadi peserta 

didik yang berakhlak mulia, baik di lingkungan sekolah, keluarga, 

maupun lingkungan masyarakat, serta dapat membentuk peserta didik 

yang beriman, yang memiliki pribadi yang utama dan seimbang dalam 

keseluruhan dimensi kehidupan peserta didik. Selaras dan seibang karena 

segenap potensi yang ada padanya bekerja dan berfungsi sesuai dengan 

batas kemampuan masing-masing. 

2. Tolak Ukur Prestasi Belajar Bidang Study Pendidikan Agama Islam 

 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan 

evaluasi atau assessment, karena dengan cara itulah dapat diketahui  

tinggi rendahnya prestasi belajar siswa atau baik buruk prestasi 

belajarnya. 
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Di samping itu evaluasi berguna pula untuk mengukur tingkat 

kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam satu kurun waktu proses 

belajartertentu, juga untuk mengukur posisi atau keberadaan siswa dalam 

kelompok kelas serta mengetahui tingkat usaha belajar siswa. Adapun 

ragam evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur prestasi belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

a. Pre test adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada 

setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan 

yang akan disajikan. 

b. Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada 

setiap akhir  penyajian materi. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah 

disajikan. 

c. Evaluaian-bagian teertentusi Diagnostic adalah evaluasi yang 

dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. 

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian 

tertentu yang belum dikuasai siswa. 

d. Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap 

akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh umpan balik yang sama dengan 

evaluasi doagnostic, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa. 

e. Evaluasi Sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk 

mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa akhir 

pelaksanaan program pengajaran.
71

 

 

 

Minat dan motivasi sangat terkait dalam belajar, dengan minat dan 

motivasi inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dengan minat dan 

motivasi juga kualitas prestasi belajar siswa kemungkinan dapat diwujudkan. 

Siswa yang dalam proses belajar bidang study pendidikan agama Islam 

mempunyai minat dan motivasi yang kuat dan jelas, pasti akan tekun dan 
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berhasil dalam belajarnya. Hal itu disebabkan karena ada beberapa fungsi 

minat dan motivasi yaitu, mendorong manusia untuk berbuat dan 

melaksanakan aktifitas, menentukan arah perbuatannya, serta menyeleksi 

perbuatannya. Sehingga perbuatan siswa senantiasa selaras dengan tujuan 

belajar dengan tujuan belajar yang akan dicapainya. Demikian pula dengan 

belajar bidang study Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Dalam hal proses belajar mengajar termasuk belajar bidang study 

pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan, minat dan motivasi sangat menentukan prestasi belajar. 

Bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan oleh guru, namun jika 

minat dan motivasi belajar siswa kurang atau pun tidak ada, maka siswa tidak 

akan belajar, dan akibatnya prestasi belajarnya pun tidak akan tercapai. Oleh 

karena itu dapat dikemukakan ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara minat dan motivasi dengan prestasi belajar bidang study pendidikan 

agama islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, 

sehingga apabila motivasi belajar siswa tinggi, akan dapat diharapkan prestasi 

belajarnya tinggi dan demikian sebaliknya. 

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang 

dilakukan serta memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih dan 

relevansi dengan permasalahan. Erangka pikir merupakan model konseptual 
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tentang bagaiman teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai maslah yang penting. Dikutip dari pendapat Suria Sumantri, 

kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala 

yang menjadi obyek permasalahan.
72

 

Sebagaimana Haris Mujiman menjelaskan bahwa kerangka pikir adalah 

“suatu konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau disebut dengan kausal 

hipotesis antara variabel bebas dan variabel terikatdalam rangka memberikan 

jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi.
73

 Dengan demikian 

jelas bahwa untuk mengetahui hubungan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menetapkan dan menjelaskan tentang 

variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu 

minat belajar dan motivasi belajar, sedangkan variabel terikat adalah prestasi 

belajar siswa pada bidang studi PAI. 

Minat belajar kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat 

sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya dengan perasaan senang, 

karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, 

orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu. 

Oleh karena itu minat belajar siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar, belajar dengan minat akan lebih baik dari pada belajar tanpa 

minat. Minat timbul apabila individu tertarik pada sesuatu yang akan dipelajarinya 

dirasakan bermakna bagi dirinya, namun demikian minat tanpa adanya usaha yang 

baik maka belajar sulit untuk berhasil. 
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Motivasi berfungsi sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

tujuan. Motivasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, faktor minat dan 

perhatian, faktor bakat, faktor lingkungan, faktor cita-cita, kondisi siswa dan 

prestasi belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam belajar. 

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya 

positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi 

belajarnya. Prestasi ini dinyatakan dalam nilai raport atau indeks prestasi yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengukuran proses belajar. 

Untuk lebih jelasnya untuk memahami dalam memahami kerangka pikir 

dalam penelitian ini tentang minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, dan 

prestasi belajar dapat disimpulkan memlalui skema sebagai berikut: 
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SKEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat Belajar X1 

a. Perasaan Senang 

b. Perhatian Dalam Belajar  

c. Giat Belajar 

d. Mengerjakan Tugas 

e. Mengetahui Tujuan Belajar 

 

Motivasi Belajar X2 

a. Pemberian penghargaan 

b. Pemberian perhatian 

c. Ajakan berpartisipasi 

d. Komunikasi terbuka 

e. Keaslian dan tugas yang 

menantang 

f. Penilaian tugas 

g. Kondisi dan konsekkuensi yang 

menyenangkan 

h. Keragaman pendekatan 

i. Melibatkan sebanyak mungkin 

indra siswa untuk berinteraksi 

dengan isi pembelajaran 

j. Keseimbangan pengaturan 

pembelajaran 

Prestasi Belajar Bidang Studi 

PAI 

Nilai kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa IPA kelas X1 6 

sampai XI 10 


