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ABSTRACT 

PENGARUH PEMANFAATAN E-LEARNING 

 DAN MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA  

DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQH DI MTs N 1 BANDAR LAMPUNG 

 

Melalui penelitian Pengaruh Pemanfaatan E-Learning Dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Mts N 1 Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan E-Learning terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung (2) Untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung (3) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan E-

Learning dan minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di 

MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan ex post facto, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple 

Random Sampling, dengan sampel 110 orang peserta didik di MTs N 1 Bandar Lampung. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumen. Data yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan hipotesis 

statistika. Kesimpulan penelitian adalah (1) Tidak ada pengaruh pemanfaatan E-Learning 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs N 1 Bandarlampung. 

(2) Terdapat pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata 

pelajaran Fiqh di MTs N 1 Bandarlampung. (3) Terdapat pengaruh pemanfaatan E-Learning 

dan minat belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs N 1 

Bandarlampung. 

 

Kata Kunci: pemanfaatan e-learning, minat belajar dan hasil belajar 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF E-LEARNING UTILIZATION 

AND LEARNING INTEREST ON LEARNING RESULT 

STUDENTS IN FIQH LESSONS AT MTs N 1 BANDAR LAMPUNG 

 

Through research on the Effect of E-Learning Utilization and Learning Interest on Student 

Learning Outcomes in Fiqh Subjects at Mts N 1 Bandar Lampung. The aims of this research 

are (1). To find out the effect of using E-Learning on student learning outcomes in Fiqh 

subjects at MTs Negeri 1 Bandar Lampung? (2) To determine the effect of interest in learning 

on student learning outcomes in Fiqh subjects at MTs Negeri 1 Bandar Lampung? (3) To 

determine the effect of the use of E-Learning and interest in learning on student learning 

outcomes in Fiqh subjects at MTs Negeri 1 Bandar Lampung?. This study was used a 

quantitative research method with an ex post facto approach, with a sampling technique using 

Simple Random Sampling, with a sample of 110 students at MTs N 1 Bandar Lampung. Data 

collection techniques using questionnaires and documents. The data that has been obtained 

were then analyzed using multiple linear regression analysis and statistical hypotheses. The 

conclusions of the study are (1) There were no effect of using E-Learning on Student 

Learning Outcomes in Fiqh subjects at MTs N 1 Bandarlampung. (2) There were an effect of 

Learning Interest on Student Learning Outcomes in Fiqh subjects at MTs N 1 

Bandarlampung. (3) There were an effect of using E-Learning and learning interest on 

Student Learning Outcomes in Fiqh subjects at MTs N 1 Bandarlampung. 

Keyword: e-learning utilization, learning interest, and learning result   

 

 



 
 

v 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama  

Huruf 

Huruf  

Latin 

Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 - bā` B ب

 - tā` T ت

 śā` ṡ s (dengan titik diatasnya) ث

 - Jīm J ج

 hā` h  h (dengan titik di bawahnya) ح

 -  khā` kh خ

 - Dal D د

 Żal Ż z (dengan titik di atasnya) ذ

 - rā` R ر

 - Zai Z ز

 Sīn S س
- 

 Syīn Sy ش
- 

 Şād Ş  s (dengan titik di bawahnya) ص

 Dād ḑ d (dengan titik di bawahnya) ض

 ţā` Ț t (dengan titik di bawahnya) ط

 zā` ẓ z (dengan titik di bawahnya) ظ
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 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 - Gain G غ

 - fā` F ؼ

 Qāf Q ؽ
- 

 Kāf K ؾ
- 

 - Lām L ؿ

 - Mīm M ـ

 Nūn N ف
- 

 Wāwu W ك
- 

 - Hā` H ق

 ′_ Hamzah ء

apostrof, tetapi lambang ini 

tidak dipergunakan untuk 

hamzah di awal kata 

 - yā‟ Y م

 

B. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

 

C. Vokal Panjang  

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masingmasing dengan 

tanda hubung ( - ) di atasnya 

 

D. Vokal Rangkap  

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wāwu mati 

ditulis au. 
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E. Pengecualian 

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:   

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus 

Bahasa Indonesia, seperti al-Qurˊan, hadis, mazhab, syariˊat, lafaz, dll.  

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab, la Tahzan, dll.  

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll  

4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, 

dll 
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MOTTO 

 

ِن ِإَّلَّ َما َسَعىَٰ َكَأف     (41)ُُثَّ ُُيَْزىَُٰه ٱْْلَزَآَء ٱْْلَْكَفَٰ  (40) َكَأفَّ َسْعَيُه َسْوَؼ يُػَرلَٰ  (39) لَّْيَس ِلْْلِنسََٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Dan 

bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan 

kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 

(Q.S An-Najm: 39-41)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus di penuhi oleh setiap manusia 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya dalam mencapai 

pendidikan yang diharapkan terutama di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai 

upaya ataupun cara untuk mewujudkan mutu pendidikan dan sudah tercantum dalam 

UUD 1945 yang berisi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Sejalan dengan itu dalam 

Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan secara umum yakni membentuk akhlak yang 

mulia. Tujuan tersebut telah disepakati umat Islam bahwa pokok atau inti dari 

pendidikan Islam yaitu dengan mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan 

Nabi Muhammad SAW.
1
 Namun, dalam pendidikan di Indonesia hal tersebut belum bisa 

di terima secara merata oleh semua masyarakat. Hal itu disebabkan salah satunya adalah 

kurangnya sarana-prasarana dan mutu pendidik yang kurang baik dalam proses 

pembelajaran yang mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan 

karena dapat mengembangkan potensi diri peserta didik yang dapat berguna bagi Bangsa 

dan Negara.
2
 

Sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19 di Indonesia, 

banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah 

satunya melalui surat edaran Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) Direktorat 

Pendidikan Tinggi No. 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran covid-19 di 

perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan 

mahasiswa untuk belajar dari rumah masing-masing. Sebagai usaha pencegahan 

penyebaran covid-19, WHO menghimbau untuk menghentikan sementara kegiatan-

kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu pembelajaran 

konvensional yang mengumpulkan banyak siswa dalam satu ruangan perlu ditinjau ulang 

pelaksanaannya. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan skenario yang mampu 

meminimalisir kontak fisik antara siswa dengan siswa lain, ataupun antara siswa dengan 

                                                           
1
 “Imam Syafe‟i, „Tujuan Pendidikan Islam‟, (At-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, 

November 2015) hlm 156”, n.d. 
2
 “Wiladatus Salamah, „Deskripsi Penggunaan Aplikasi Google Classroom dalam Proses 

Pembelajaran,‟ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan No. 3 (2020), 534.”, n.d. 
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pendidik. Menurut Milman dalam firman penggunaan teknologi digital memungkinkan 

peserta didik dan pendidik berada di tempat berbeda selama proses pembelajaran.
3
 

Penyebaran COVID-19 yang tiba-tiba memicu gelombang ketidakpastian di arena 

pendidikan dan mengakibatkan penutupan total ruang kelas tradisional tatap muka di 

semua tingkat pendidikan – tingkat dasar, menengah, dan tinggi, di seluruh dunia. 

Seiring waktu, banyak institusi di Indonesia mulai mengambil inisiatif untuk 

menawarkan kelas online dengan sumber daya dan kesiapan apa pun yang mereka miliki. 

Namun demikian, melangkah ke dunia maya dalam rentang waktu yang singkat 

menimbulkan tantangan yang luar biasa bagi institusi, guru serta peserta didik dalam 

konteks sumber daya yang rendah. Ada reaksi beragam di antara pemangku kepentingan 

yang berbeda (misalnya, peserta didik, wali, dan) guru) di media dan forum online. 

Beberapa menggambarkan langkah ini sebagai tidak pantas dengan alasan keterbatasan 

sumber daya yang parah dan kurangnya kesiapan serta yang lain menekankan bahwa 

tidak ada alternatif yang lebih baik selain melanjutkan pendidikan untuk generasi muda. 

Penangguhan kelas selama beberapa bulan sejak Maret 2020 diikuti dengan langkah 

bertahap untuk memberikan pelajaran online kepada peserta didik. Sebuah surat kabar 

berbahasa Inggris terkemuka menyelenggarakan forum diskusi di mana peserta yang 

terdiri dari guru, mahapeserta didik dan administrator dari berbagai universitas negeri 

dan swasta mengungkapkan harapan dan ketakutan mereka terkait transisi ke kelas 

online.4 

Salah satu bentuk alternatif yang dapat dilaksanakan selama masa pandemi covid-

19 ini adalah dengan pembelajaran secara online. Menurut Moore, Dickson-Deane, & 

Galyen dalam Firman, pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk 

memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh 

Zhang et al., menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu 

merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran 

yang dilaksanakan dalam kelas tradisional.
5
 

Pendidikan merupakan salah satu modal untuk mencapai suatu kesuksesan dan 

keberhasilan dalam hidup seseorang. Untuk memperbaiki sistem pendidikan, pemerintah 

                                                           
3
 “Firman dan Sari RahyuOnline di Tengah Pandmi Covid-19,” Indonesian Journal Science (IJES) 2, 

no. 2 (April 27, 2020): 81, https://doi.org/10.31605/ijes.v2i2.659”, n.d. 
4
 “Ahmed Bashir, „Transisi ke pendidikan online di jurusan bahasa Inggris di Bangladesh: Perspektif 

pelajar,‟ Jurnal Linguistika Terapan Indonesia, 11 (1), Mei 2021”, n.d. 
5
 “Firman dan Sari Rahyu, Online di Tengah Pandmi Covid-19 .... hlm 82”, n.d. 
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terus berupaya memperbaiki kurikulum yang ada menjadi kurikulum yang menjadi acuan 

dalam proses pembelajaran dan selalu mengalami perbaikan di setiap era. Di era 

reformasi pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, 

sehingga upaya perbaikan kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan 

perkembangan tersebut. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung bagaimana 

proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik berjalan sesuai dengan 

perkembangan tersebut, sehingga seorang dosen dituntut untuk menggunakan desain 

pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Saat ini, pendidikan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi mulai dari yang 

sederhana hingga yang sangat canggih. Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi 

kemajuan dunia pendidikan. Menurut Bayers dalam Arif Baya, generasi yang ada di 

perguruan tinggi saat ini diasumsikan masuk ke dalam golongan net generation yang 

sangat terikat dengan teknologi informasi, khususnya teknologi yang berbasis web.
6
 

Perkembangan tekologi informasi dan komunikasi membawa dampak pada semua 

bidang, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. E-learning muncul sebagai eksistensi 

penggunaan teknologi dalam ranah pendidikan. E-learning menyediakan seperangkat alat 

yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional sehingga dapat menjawab 

tantangan perkembangan globalisasi. 

E-learning merupakan media pembelajaran baru yang tidak hanya dapat 

digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga untuk merubah 

kemampuan peserta didik dalam berbagai kemampuan, inovasi tersebut dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Melalui e-learning, peserta didik tidak hanya dapat 

mendengarkan deskripsi materi melalui pendidik saja, tetapi peserta didik juga dapat 

aktif mengamati, melakukan sesuatu, mendemonstrasikan dan lain sebagainya. Menurut 

Thomas dalam karya Poppy yang berjudul E-Learning Alternatif Pembelajaran 

Kontemporer beliau menggemukakan bahwa “E-learning is instructional content or 

learning experiences delivered or enabled by electronic technology”.7 Sedangkan 

menurut Munir e-learning merupakan salah satu teknologi informasi yang digunakan 

dalam dunia pendidikan berupa cyberspace. Istilah "e-learning" lebih tepat mengacu 

                                                           
6
 “Arif Mahya Fanny, „Pengaruh Pembelajaran E-Learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pgsd 

Pada Mata Kuliah Konsep Ips Lanjut,‟ Jurnal Inventa 3, no. 1 (March 21, 2019): 131, 

https://doi.org/10.36456/inventa.3.1.a1815.”, n.d. 
7
 “Poppy Yaniawati, E-Learning Alternatif Pembelajaran Kontemporer, (Bandung: CV Arfino Raya, 

2010), hlm 8”, n.d. 
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pada tujuan mengubah proses pembelajaran di madrasah atau perguruan tinggi menjadi 

bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet.8 

Rosenberg dalam siti Shofiyah menekankan bahwa e-learning merujuk pada 

pengguaan teknologi internet untuk mengirim serangkaian solusi yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
9
 Hal ini senada dengan Cambell dan 

Kamarga dalam Rusman yang intinya menekankan penggunaan internet dalam 

pendidikan sebagai hakikat e-learning.
10

 E-learning atau proses pembelajaran melalui 

media elektronik, terutama internet saat ini dianggap dapat menjadi solusi pendidikan 

bagi peserta didik yang tidak dapat hadir secara fisik ke setiap pertemuan proses 

pembelajaran. 

E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran online dalam sebuah ruang belajar 

atau kelas online.
11

 Namun, pendidik dan peserta didik tidak harus berada dalam ruang 

dan waktu yang sama, karena proses pembelajaran dapat berlangsung tidak terbatas 

waktu dan tempat, bisa dimana saja dan kapan saja. E-learning memang dikembangkan 

untuk mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam jarak, 

tempat, dan waktu. Tujuan e-learning adalah mendistribusikan materi pembelajaran 

secara realtime, yaitu ketika materi pembelajaran dikirim ke dalam e-learning maka pada 

saat itu juga peserta didik dapat mengaksesnya. Materi pembelajaran itu dapat berbentuk 

teks, gambar, suara, dan animasi, atau video jika bandwidth sudah tersedia dalam jumlah 

besar dan memadai. E-learning pun menjadi sarana mengumpulkan tugas, pemberian 

tugas oleh pendidik dan pengiriman tugas oleh peserta didik. Nilai tugas dan komentar 

dari pendidik juga disimpan dalam sistem. Selain itu, mengurusi nilai-nilai mata 

pelajaran, mengelola data pribadi peserta didik yang dapat di update kapan saja melalui 

internet, atau sebagai forum diskusi atau tanya jawab antara pendidik dan peserta didik, 

sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. 

Didalam Al-Qur‟an ada kata lain yang mengisyaratkan penggunaan media yakni 

kata “ceritakan” asal kata “cerita”, di antaranya terdapat dalam surah Al Baqarah (2) ayat 

76: 

                                                           
8
 “Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm 169”, n.d. 
9
 “Siti Shofiyah, Skripsi: „Pengaruh Penggunaan Android dan E-Learning terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas VIII SMPN 1 Kepanjen,‟ (Malang: UIN Malang,2006), hlm. 3”, n.d. 
10

“Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 316.”, n.d. 
11

 “Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi..., hlm. 142.”, n.d. 
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ُ َعَلْيُكْم  َكِإَذا َلُقو۟ا ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا قَاُلٓو۟ا َءاَمنَّا َكِإَذا َخََل بَػْعُضُهْم ِإََلَٰ بَػْعٍض قَاُلٓو۟ا َأُُتَدِّثُونَػُهم ِبَا فَػَتَح ٱَّللَّ

 لُِيَحٓاجُّوُكم بِِهۦ ِعنَد َربُِّكْم ۚ أََفََل تَػْعِقُلوفَ 

Artinya : "Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa 

yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat 

mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?" (Q.S. Al 

Baqarah: 76)  

Dalam ayat ini menurut tafsir Al-Mukhtashar bahwa Salah satu kontradiksi dan 

tipudaya yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ialah apabila mereka berjumpa 

dengan orang-orang Mukmin, mereka selalu mengakui kebenaran Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan keabsahan risalahnya, dan itu adalah kesaksian yang 

dikemukakan oleh Taurat. Namun ketika mereka berkumpul dengan sesama Yahudi 

mereka saling mencela satu sama lain gara-gara pengakuan tersebut, karena kaum 

Muslimin bisa menjadikan pengakuan atas kebenaran kenabian Muhammad itu sebagai 

dasar untuk menyudutkan mereka. 

Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar terbagi menjadi dua yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Slameto mengatakan bahwa faktor intern salah satu 

diantaranya adalah minat dimana akan berpengaruh terhadap suatu aktivitas belajar.
12

 

Peserta didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan 

sungguh-sungguh, karena ada sesuatu yang mendororongnya untuk melakukan sehingga 

proses belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat belajar. Menurut 

Slameto, minat adalah suatu rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh. Jika seseorang memiliki minat untuk mempelajari sesuatu, maka dia 

akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan akan menggerakkan pikiran, tenaga 

dan waktu untuk mempelajarinya tanpa ada yang menyuruh dan paksaan dari orang lain. 

Suatu keadaan dimana peserta didik tidak mempunyai minat untuk belajar, 

misalnya kurang ketertarikan dalam melaksanakan proses belajar di kelas maupun di luar 

kelas baik itu dalam bentuk mencatat, menanggapi, mendengar apa yang disampaikan 

guru/dosen, sehingga peserta didik akan merasa sulit untuk memahami materi yang 

disampaikan, maka itulah yang menjadi pangkal dari kurangnya minat belajar peserta 

didik terhadap suatu mata pelajaran. Minat belajar peserta didik akan timbul apabila 

                                                           
12

 “Eti Kusnawati, „Pengruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Terpadu,‟ 

(Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2014), hlm. 4”, n.d. 
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terdapat keinginan yang kuat untuk belajar dan pekerjaan tersebut dianggap penting. 

Minat belajar juga dapat muncul atau berkembang sesuai kondisi yang ada dan terdapat 

perhatian, karena apabila seseorang yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang 

dipelajari maka akan memiliki sikap positif dan merasa senang terhadap hal tersebut, 

sebaliknya perasaan yang tidak senang akan menghambat. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik tersebut. 

Pada dasarnya minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia yang 

berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja yang didinginkannya, keinginan 

atau minat sangat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik yang 

menaruh minat besar terhadap materi pelajaran tertentu akan memusatkan perhatiannya 

lebih banyak dari pada peserta didik lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian 

yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan peserta didik tadi untuk belajar 

dengan giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.
13

 

Dari uraian diatas, minat sangatlah penting tertanam dalam diri anak. Karena itu, 

ketika seseorang dalam hatinya sudah tumbuh semangat untuk belajar maka tidak ada 

kata putus asa untuk selalu menimba lmu Allah SWT. Karena Allah SWT akan selalu 

memperlihatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh umatnya, seperti firman-Nya 

dala Al-quran surat An-Najm ayat 39-40 berikut ini:
14

 

ِن ِإَّلَّ َما َسَعىَٰ   (40)َكأَفَّ َسْعَيُهۥ َسْوَؼ يُػَرلَٰ  (39) َكأَف لَّْيَس ِلْْلِنسََٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.”  

(QS. An-Najm: 39-40).  

Dalam tafsir al-Muyassar pada ayat tersebut adalah bahwa seseorang tidak 

dihukum karena dosa orang lain, dan dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain. 

Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang diusahakannya untuk dirinya 

sesuai kesanggupannya dan Usaha seseorang akan diperlihatkan di akhirat. Yang baik 

akan dibedakan dari yang buruk untuk memuliakan orang yang berbuat baik dan 

merendahkan orang yang berbuat buruk. 

Penilaian merupakan hal sangat penting dalam proses pembelajaran. Penilaian 

digunakan untuk mengambil keputusan penting terkait peserta didik, seperti menentukan 

apakah peserta didik tersebut perlu mengulang materi, naik kelas, mengulang atau tidak. 
                                                           

13
 “Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung:CV. Pustaka Ceria, 2017), hlm. 

246”, n.d. 
14

 “Departemen Agama, Al-quran danTerjemahya, (Surabaya:CV. Jayasakti, 2012)hlm. 874.”, n.d. 
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Diperlukan pertimbangan yang matang untuk agar diperoleh keputusan yang tepat 

sehingga tidak merugikan peserta didik. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, 

diperlukan informasi yang memadai tentang peserta didik, seperti penguasaan terhadap 

materi, sikap dan perilakunya. Dalam konteks ini penilaian memegang peranan yang 

cukup penting. Dari sini penilaian diharapkan memberi umpan balik yang objektif 

tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik, bagaimana mereka belajar dan 

digunakan untuk mengetahui efektifitas dari proses pembelajaran.
15

 Dengan demikian, 

apabila guru memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dengan baik maka 

dipastikan ia memiliki kemampuan mengajar yang baik pula. Uraian tersebut 

menandakan bahwa untuk menjadikan proses pembelajaran berkualitas maka guru 

seharusnya menguasai teknik penilaian yang baik pula. Sebab pembelajaran dan 

penilaian merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Sutomo menjelaskan bahwa tugas guru dalam melaksanakan penilaian terhadap 

peserta didiknya tentang kemampuan belajar, sikap, keterampilan, sifat, bakat minat, dan 

kepribadian. Penilaian dapat menggunakan dua macam cara penilaian, yaitu teknik 

penilaian tes dan teknik penilaian nontes. Teknik penilaian tes digunakan untuk menilai 

kemampuan peserta didik mencakup pengetahuan hasil belajar, kesanggupan mental, 

keterampilan, bakat minat, dan bakat umum (intelegensi). Sementara, penilaian nontes 

merupakan penilaian tanpa menggunakan tes yang digunakan untuk menilai kepribadian 

anak secara menyeluruh. Berdasarkan dua kategori di atas, teknik penilaian dalam 

penelitian ini termasuk teknik penilaian tes. Teknik penilaian tes ini digunakan untuk 

mengukur struktur kognitif peserta didik yang termasuk dalam pengetahuan hasil belajar 

peserta didik.
16

 

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam Sobron Adi secara umum dibagi 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui keterampilan 

kognitif akan tercapai, dengan pengembangan pribadi peserta didik afektif akan tercapai, 

dan dengan peningkatan keterampilan peserta didik psikomorik peserta didik dapat 

tercapai.
17

 Maka dari itu untuk mengukur penilaian ranah kognitif yaitu hasil belajar 

yang berhubungan dengan enam aspek, yaitu : (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) 

                                                           
15

 “Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 

hlm 8”, n.d. 
16

 “Basuki, Ismet & Hariyanto. Asesment Penilaian. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012). 

hlm 57”, n.d. 
17

 “Sobron Adi, „Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV‟, Jurnal 

Inovasi Penelitian. Vol.3. No.3, (2020), 270.”, n.d. 
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aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) evaluasi. Ranah afektif yaitu hasil belajar yang 

berhubungan dengan sikap peserta didik. Ranag afektif dapat dilihat dari tingkah laku 

peserta didik seperti perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, disiplin, motivasi 

belajar peserta didik, sopan santun terhadap guru, kebiasaan belajar, dan hubungan 

sosial. Ranah psikomorik terhadap hasil belajar peserta didik dapat dilihat dalam bentuk 

keterampilan atau skill peserta didik baik secara berkelompok maupun individu. 

Proses pembelajaran tidak lepas dari penilaian hasil belajar. Penilaian terhadap 

pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja peserta didik 

dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, ketrampilan, dan nilai sikap 

sebagai hasil belajar. Dengan demikian dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

kompetensi, penilaian tidak dilakuan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif. 

Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar 

dalam ketuntasan penguasaan kompetensi. Penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan 

harian dan penugasan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar di kelas. Penilaian kelas 

sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam 

pelaksanaan penilaian kelas guru berwenang untuk menentukan kriteria keberhasilan, 

cara dan jenis penilaian . 

Kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik menurut Ngalim Purwanto 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Informasi yang diperoleh 

melalui penilaian formatif digunakan untuk menyesuaikan proses mengajar dan proses 

pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Pendidik dapat menggunakan informasi 

dari penilaian formatif untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu seperti 

reteaching, mencoba pendekatan alternatif terhadap peserta didik, atau menawarkan cara-

cara lain untuk praktik apabila pendidik mengetahui terdapat peserta didik yang 

mendapat kesulitan. Penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki cara atau strategi 

dalam mengajar, sehingga hasilnya tidak digunakan untuk menilai hasil peserta didik 

sedangkan Penilaian secara sumatif bertujuan untuk menentukan keberhasilan belajar 

para peserta didik, sehingga hasilnya berwujud nilai yang diperoleh peserta didik. 

Penilaian akhir semester memiliki fungsi untuk memberi gambaran bagi pendidik 

mengenai tingkat penguasaan materi peserta didik terhadap materi pelajaran selama satu 

tahun pelajaran, dan juga sebagai bukti konkret yang dapat dilaporkan kepada orang 

tua/wali peserta didik, serta dapat dijadikan salah satu pertimbangan sumber bahan 

pengambilan keputusan untuk kenaikan kelas. Selain itu, penilaian akhir semester 

tersebut yang dilaksanakan secara serentak oleh berbagai Madrasah di suatu daerah dapat 
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pula digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran di 

suatu madrasah. apabila dibandingkan dengan madrasah yang lain. Dapat dilihat dari 

tujuan dan manfaatnya dalam proses pembelajaran di suatu madrasah, maka penilaian 

akhir semester dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh institusi pendidikan pada 

setiap jenjang pendidikan, tidak terkecuali Madrasah Tsanawiyah. 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung beralamat di jalan raya KH. Ahmad Dahlan No.24-22, Pahoman, Kec. Tlk. 

Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena sejak wabah covid-

19, MTs Negeri 1 Bandar Lampung telah menerapkan pembelajaran daring kepada 

peserta didiknya. Termasuk pada mata pelajaran Fiqh. Peserta didik harus belajar dari 

rumah, namun pelaksanaan pembelajaran daring Fiqh diharapkan dapat terus berlanjut 

dengan baik, sehingga, diharapkan peserta didik MTs Negeri 1 Bandar Lampung dapat 

mengikuti kegiatan pada mata pembelajaran daring Fiqh secara maksimal. 

MTs Negeri 1 Bandar Lampung juga telah menggunakan e-learning madrasah 

sebagai media pembelajaran jarak jauh atau online. MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

sendiri tidak lepas dari beberapa kendala yang menghambat proses pembelajaran dan 

penggunaanya, antara lain, terdapat sebagian peserta didik yang kurang disiplin dalam 

mengumpulkan tugas yang telah diberikan guru apalagi setelah diberi perpanjangan 

waktu pengerjaan masih terdapat peserta didik yang enggan mengerjakan tugas, ketika 

pembelajaran telah dimulai masih terdapat peserta didik yang tidak mengisi absen di e-

learning sehingga daftar hadir pada pembelajaran saat itu dianggap kosong (alpa), 

terdapat pula yang menganggap bahwa pambelajaran konvensional lebih memahamkan 

mereka terhadap materi yang di telah disampaikan guru, serta sebagian peserta didik pula 

nampak bermalas-malasan dikala pembelajaran Fiqh lewat aplikasi e-learning dimulai, 

dan ketertarikan mereka terhadap e- learning relatif sedang. Selain itu dampak dari minat 

belajar pseserta didik juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta 

didik. Penulis berasumsi bahwa sebagian masalah tersebut merupakan faktor yang bisa 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, karena keberhasilan dalam pembelajaran 

melalui aplikasi e-learning juga bergantung pada faktor internal dari peserta didik seperti 

kebiasaan belajar, perilaku dalam pembelajaran, minat belajar peserta didik serta 

sebagian faktor yang lain. Dengan adanya masalah tersebut membuat penilaian hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran Fiqih menurun. Apabila permasalahan ini tidak 

diatasi akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu mempersiapkan 
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generasi yang unggul di segala bidang, berakhlak mulia, dan mampu beradaptasi dengan 

tantangan yang semakin kompleks. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di MTs N 1 Bandar 

Lampung, bahwa ditemukan nya permasalahan berkenaan dengan penilaian hasil belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik yakni diindikasikan peserta didik memperoleh hasil 

penilaian belajar yang rendah pada mata pelajaran Fiqh. Berikut ini adalah daftar 

penilaian hasil belajar pada saat Penilaian akhir semester (PAS) pada mata pelajaran Fiqh 

peserta didik di MTs N 1 Bandar Lampung.
18

 

 

Tabel 1.1 

Data Penilaian Akhir Semester Mata Pelajaran Fiqh Kelas 7, 8 dan 9 semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

NO NAMA KELAS NILAI KETERANGAN 

1 
ACHMAD FACHRY AZIZ 

7 71 BELUM TUNTAS 

2 
ADSYA LUIZ MUHAMMAD 

7 69 BELUM TUNTAS 

3 
ANNISA AL NAIFAH 

7 85 TUNTAS 

4 
ARUIA KARINA YASMINE 

7 70 BELUM TUNTAS 

5 
AUREL ANGGIA NAURA 

7 88 TUNTAS 

6 
ELZA LUTHFIYAH TRIANI 

7 68 BELUM TUNTAS 

7 
FATIMAH AZZAHRA 

7 70 BELUM TUNTAS 

8 
GEANINA RATU PASYA 

7 90 TUNTAS 

9 
HAIFA SYARAFINA 

7 80 TUNTAS 

10 
HANIFAH FEBRIYANI NUR 

7 71 BELUM TUNTAS 

11 HARADA MOULY ANANTA 

ANAGATA 
8 85 TUNTAS 

12 
IBNU ABDISSALAM 

8 65 BELUM TUNTAS 

13 
KEISHA ALISCHA EFENDI 

8 80 TUNTAS 

14 
M. AQIEL TAUFIQULHAKIM 

8 70 BELUM TUNTAS 

15 
M. FAYYADH FAADHILA 

8 71 BELUM TUNTAS 

16 
MUHAMAD RISKI MUNANDAR 

8 68 BELUM TUNTAS 

17 
MUHAMMAD AL BAIK YAHYA 

8 65 BELUM TUNTAS 

18 
MUHAMMAD AL FAIZ IQBAL 

8 88 TUNTAS 

                                                           
18

 Data Hasil Pra Penelitian awal dilakukan 11 Oktober 2021, dengan Bapak Ahmad Safar, M.Pd.I 
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19 MUHAMMAD FARDHAN 

ALKAMAL 
8 70 BELUM TUNTAS 

20 MUHAMMAD HAFIZH AL 

FARUQ 
8 69 BELUM TUNTAS 

21 
MUHAMMAD MAULANA 

9 70 BELUM TUNTAS 

22 MUHAMMAD MUTHOHAR 

JINAN 
9 80 TUNTAS 

23 
MUHAMMAD RAFI SYAHRAN 

9 65 BELUM TUNTAS 

24 
MUHAMMAD RIVALDI IDRIS 

9 75 BELUM TUNTAS 

25 MULIA CHAYYIRA FITRIA 

RISKI 
9 90 TUNTAS 

26 
NAUFAL MUMTAZ AHMADI 

9 71 BELUM TUNTAS 

27 
NYIMAS AYEN AULIA 

9 70 BELUM TUNTAS 

28 
RIZKY ALIEF ALHAFIIZH 

9 85 TUNTAS 

29 
SYABIL ROSYAD 

9 69 BELUM TUNTAS 

30 ZHULFA ULYA ADZKYA 

KARIM 
9 75 TUNTAS 

 

Dalam penilaian akhir semester pada mata pelajaran Fiqh, terdapat peserta didik 

pada kelas 7, 8, dan 9 dengan nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 72. 

Hasil perolehan belajar peserta didik terdapat sekitar 60 % peserta didik belum tuntas, 

sehingga masih perlu diadakan perbaikan, dengan memaksimalkan proses belajar 

mengajar di madrasah.
19

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh penggunaan e-learning dan Minat belajar 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh, dengan Judul “ Pengaruh 

Pemanfaatan E-Learning dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta didik 

Pada Mata Pelajaran Fiqh Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Perubahan pembelajaran melalui tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh 

yang kurang efektif 

2. Pemanfaatan media pembelajaran E-Learning Madrasah dalam masa pandemi 

covid-19 belum maksimal. 
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3. Minat belajar peserta didik pada proses pembelajaran yang masih kurang 

maksimal. 

4. Hasil Penilaian Akhir Peserta didik selama kegiatan pembelajaran Fiqh pada 

masa Covid-19 masih rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa variabel yang dapat dikaji untuk di tindak lanjuti dalam penelitian 

ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan serta adanya keterbatasan yang ada, baik 

waktu, dana maupun jangkauan peneliti, dalam penelitian ini dibatasi oleh pengaruh 

pemanfaatan e- learning dan minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.  

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan E-Learning terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan E-Learning dan minat belajar terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan E-Learning terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan E-Learning dan minat belajar terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Bersumber pada penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini ditemukan ada atau tidaknya pengaruh pemanfaatan e-learning 

dan minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di MTs 

Negeri 1 Bandar Lampung. Sehingga dapat menambah wawasan untuk dapat 

dijadikan dasar bertindak bagi dunia kependidikan umumnya. Serta memberikan 

informasi bagi pihak terkait tentang pengaruh pemanfaatan e-learning dan minat 

belajar terhadap hasil belajar peserta didik. 
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2. Secara Praktis 

a. Madrasah 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi madrasah 

dalam langkah baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan mutu 

madrasah. 

b. Guru 

Agar mampu menganalisis masalah pemahaman yang di hadapi peserta didik 

dengan melihat dan banyak belajar, sehingga pendidik tahu bagaimana solusi yang 

tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi oleh peserta didik. 

c. Peserta Didik 

Peserta didik akan selalu bersemangat dan selalu belajar dengan rajin, 

sehingga dapat meningkatkan pemahamannya secara maksimal. 

d. Penulis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu upaya pembelajaran untuk mengembangkan seluruh 

kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga di maksudkan untuk 

mengembangkan seluruh aspek intelegensi, sehingga anak didik akan menjadi 

manusia yang utuh, cerdas secara initelegensi, cerdas secara emosi, cerdas 

psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna bagi dirinya.
1
 

karena sejatinya akal memiliki tujuan agar manusia dapat beribadah dan mengabdi 

kepada rabb-Nya untuk mencapai ridho-Nya dalam segala aktivitas keseharian yang 

meneladani sunnah Rasulullah SAW.
2
 

Proses belajar dapat di artikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri peserta didik. Perubahan tersebut 

bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju dari keadaan 

sebelumnya.
3
 Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar diperlukan adanya 

penilaian yang nantinya akan dijadikan sebagai tolok ukur maksimal yang telah 

dicapai peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah 

ditentukan.  

Khusus dalam pendidikan Islam, Alquran menjadi sumber normatifnya. 

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa belajar dan pembelajaran akan 

ditemukan dalil-dalilnya dari Alquran yang berkenaan dengan petunjuk Alquran 

tentang pentingnya belajar dan pembelajaran: 

Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam QS al-Alaq ayat 1-5 

َن  نسََٰ َن ِمْن َعَلٍق ٱقْػرَأْ َكَربَُّك ٱْْلَْكَرـُ ٱلَِّذل َعلََّم بِٱْلَقَلِم َعلََّم ٱْْلِ نسََٰ ٱقْػرَأْ بِٱْسِم َربَِّك ٱلَِّذل َخَلقَ  َخَلَق ٱْْلِ

  َما ََلْ يَػْعَلمْ 

                                                           
1
 “Suyono, Hariyanto,Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), cet.I, hlm. 

165”, n.d. 
2
 “Heru Juabdin Sada, „Manusia Dalam Perspektif Agama Islam‟, At-Tadzkiyah,Jurnal Pendidikan 

Islam, 7(2016), 42”, n.d. 
3
 “Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 152.”, n.d. 
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Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 

Danmengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
4
 

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran. 

Dalam hal ini, nabi Muhammad Saw, yang ummi (buta huruf aksara) melalui ayat 

tersebut. Ia diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya 

bermacam-macam, dan ayat-ayat yang tertulis (ayat al-quraniyah), dan ada pula 

ayat-ayat yang tidak tertulis (ayat al-kawniyah). 

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-ayat qur‟aniyah, 

dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak dan semacamnya. 

Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat kawniyah, 

dapat menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan semacamnya. 

Dapat dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat-ayat qur‟aniyah dan 

kawniyah harus diperoleh melalui proses belajar membaca. 

Dalam ayat tersebut pada ayat 1 dan 3 terjadi pengulangan, menurut tafsir M. 

Quraish Shihab bahwa perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar 

tentang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua perintah untuk 

mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses 

belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dan memfungsikan 

segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu 

tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah 

mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut. 

QS An-Nahl (16) ayat 78 berbicara tentang komponen pada diri manusia yang 

harus digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran: 

ِتُكْم ََّل تَػْعَلُموَف َشْيػ ن  ۢن بُطُوِف أُمَّهََٰ ُ َأْخَرَجُكم مِّ َِدَة ۙ َلَعلَُّكْم َكٱَّللَّ َر َكٱْْلَفْػ  ا َكَجَعَل َلُكُم ٱلسَّْمَع َكٱْْلَْبصََٰ

 َتْشُكُركفَ 

                                                           
4
 “Al-qur‟an Surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Qur‟an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 

2012, hlm. 96”, n.d. 
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Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.
5
 

Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga komponen yang terlibat dalam teori 

pembelajaran, yaitu: al-sam‟a, al-bashar dan al-fu‟ad. Secara leksikal, kata al-sam‟a 

berarti telinga yang fungsinya menangkap suara, memahami pembicaraan, dan 

selainnya. Penyebutan al-sama dalam Alquran seringkali dihubungkan dengan 

penglihatan dan qalbu, yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai 

alat itu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam 

QS A-Isra ayat 36, QS al-Mu‟minun ayat 78, QS As Sajadah ayat 9 dan QS Al Mulk 

ayat 23. 

Mengenai kata al-bashar yang berarti mengetahui atau melihat sesuatu, 

diidentikkan pemaknaannya dengan term ra‟a yakni melihat. Banyak ayat Alquran 

yang menyeru manusia untuk melihat dan merenungkan apa yang dilihatnya. Hal ini 

dapat ditemui misalnya dalam QS al-A‟raf ayat 46, QS Yunus (10) ayat 101, QS al-

Sajadah (32) ayat 27 dan selainnya. Sedangkan al-fu‟ad adalah nama lain dari kata 

qalbu. Al-fuad atau al-qalb merupakan pusat penalaran yang harus difungsikan 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ayat-ayat yang menyebutkan kata tersebut 

misalnya; QS al-Haj (22) ayat 46, QS al-Syuara (26) ayat 192-194 dan QS 

Muhammad (47) ayat 24. 

Kaitannya dengan uraian di atas, Dawan Rahardjo menyatakan bahwa agaknya 

pendengaran, penglihatan dan kalbu (al-fuad) adalah alat untuk memperoleh ilmu 

dalam kegiatan belajar, dan dapat dikembangkan dalam kegiatan pengajaran. Ketiga 

komponen telah disebutkan, yakni al-sama, al-bashar, dan al-fuad merupakan alat 

potensial yang dimiliki manusia untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran. 

Kaitan antara ketiga komponen tersebut adalah bahwa pendengaran bertugas 

memelihara ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dari hasil belajar dan 

pembelajaran, penglihatan bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambahkan hasil penelitian dengan mengadakan pengkajian terhadapnya. Hati 

bertugas membersihkan ilmu pengetahuan dari segala sifat yang jelek. Yang terakhir 

ini, berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran dalam aspek aqidah dan akhlak. 

                                                           
5
 “Al-qur‟an Surat An-Nahl ayat 78, Al-Qur‟an dan Terjemahan..., hlm. 275”, n.d. 
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QS Luqman (31): 17-19 tentang pemantapan aqidah dan akhlak dalam belajar 

dan pembelajaran: 

ِلكَ  َة َكْأُمْر بِٱْلَمْعُركِؼ َكٱْنَه َعِن ٱْلُمنَكِر َكٱْصِبْ َعَلىَٰ َمآ َأَصاَبَك ۖ ِإفَّ ذََٰ ُمورِ ِمْن َعْزـِ ٱْْلُ  يََٰبُػََنَّ أَِقِم ٱلصََّلوَٰ  

َ ََّل ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍؿ َفُخْورٍۚ  ۗا ِافَّ اَّللَّٰ  َكََّل ُتَصعِّْر َخدََّؾ لِلنَّاِس َكََّل ََتِْش ِف اَّْلَْرِض َمَرحن

 ِافَّ اَْنَكَر اَّْلَْصَواِت َلَصْوُت اْْلَِمْيِ 
 َكاْقِصْد ِفْ َمْشِيَك َكاْغُضْض ِمْن َصْوِتَكۗ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan 

mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 

bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
6
 

Para pakar pendidikan sepakat bahwa QS Luqman (31) ayat 12-19 adalah ayat 

berbicara tentang pendidikan. Dalam ayat 12-16 berbicara tentang pendidikan aqidah 

yang dimulai dengan pengajaran tentang keEsaan Allah. Kemudian pada ayat 17 

yang dikutip di atas, berkenaan dengan pengajaran shalat13 disertai anjuran untuk 

menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah kemungkaran. Dengan ayat-ayat 

tersebut, dipahami bahwa usaha yang pertama kali harus dilakukan dan diajarkan 

kepada peserta didik dalam proses pendidikan setelah masalah aqidah yang meliputi 

ibadah, adalah masalah akhlak, yakni sopan santun berinteraksi dengan sesama 

manusia. 

Luqman mengajar anaknya dengan bentuk nasihat. Ia berkata: wahai anakku, 

janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia 

siapapun dia, dan bila engkau melangkah janganlah engkau angkuh, tetapi 

berjalanlah dengan lembut dan penuh wibawa. Bersikap sederhanalah dalam 

langkahmu, jangan tergesa-gesa. Lunakkanlah suaramu sehinnga tidak terdengar 

kasar seperti keledai, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai karena 

awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya terikan nafas yang buruk. 

                                                           
6
“Al-qur‟an Surat Luqman ayat 17-19, Al-Qur‟an dan Terjemahan... , hlm. 560”, n.d. 
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Dapat dirumuskan bahwa ayat 18 di atas mengandung nilai-nilai pendidikan 

dalam aspek akhlak, yakni larangan bersikap sombong, karena kesombongan dan 

keangkuhan adalah salah satu sikap jelek yang dibenci Allah swt. Selanjutnya, pada 

ayat 19 terdapat perintah untuk bersikap sederhana dalam berbicara dan bertindak, 

karena kesederhanaan adalah akhlak yang baik dan merupakan salah satu ciri orang 

yang beriman, sebagaimana Rasulullah Saw., menjadi teladan utama dan paling 

mulia akhlaknya yang ditegaskan oleh Allah swt., dalam QS al-Ahzab (33): 21 dan 

QS al-Qalam (68). 

Tujuan pembentukan penanaman aqidah dan pembentukan akhlak al-mahmudah 

merupakan bagian yang sangat urgen dalam pendidikan Islam. Sekaitan dengan ini, 

al-Saybani menyatakan antara lain bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah 

membantu pembentukan akhlak yang mulia. Karena itu, internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam proses pembelajaran terutama dalam aspek aqidah, ibadah, 

dan akhlak menjadi sesuatu hal yang mendasar dan sekaligus merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim. 

QS al-Nahl (16): 125 kewajiban tentang belajar dan pembelajaran 

ِدْْلُم بِٱلَِِّت ِهَى َأْحَسُن ۚ ِإفَّ َربَّكَ  ُهَو َأْعَلُم ِبَن  ٱدُْع ِإََلَٰ َسِبيِل َربَِّك بِٱْلِْْكَمِة َكٱْلَمْوِعظَِة ٱْلََْسَنِةۖ  َكجََٰ

 َضلَّ َعن َسِبيِلِهۦۖ  َكُهَو أَْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدينَ 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
7
 

Sebenarnya, perintah untuk belajar dapat dilihat kembali dalam khitab Allah swt. 

tentang perintah ber-iqra sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, dan perintah 

untuk mengajar dapat pula dilihat kembali QS an-Nahl (16) ayat 78 yang juga telah 

dikutip. Sedangkan dalam praktiknya, dapat disimak kembali dalam QS Luqman 

(31) ayat 12-19 yang juga telah dikutip dalam uraian lalu. Pada hakikatnya, ayat-ayat 

tersebut berkenaan dengan kewajiban belajar dan mengajar melalui proses 

pendidikan. 

Khusus untuk QS an-Nahl (16): 1245 di atas, adalah berkenaan dengan 

kewajiban belajar dan pembelajaran serta metodenya. Dalam ayat ini, Allah swt. 

menyuruh dalam arti mewajibkan kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya untuk 

belajar dan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik (hiya 

                                                           
7
 “Al-qur‟an Surat Al-Nahl ayat 125, Al-Qur‟an dan Terjemahan...., hlm. 282”, n.d. 
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ahsan). Dari ayat ini, dapat dikolerasikan dengan metode belajar dan pembelajaran 

berdasarkan konsep Qur‟ani. 

Apabila pemberian materi telah dirasa cukup, guru dapat melakukan tes yang 

hasilnya akan digunakan sebagai ukuran dari prestasi belajar yang bukan hanya 

terdiri dari nilai mata pelajaran saja tetapi juga mencakup nilai tingkah laku peserta 

didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Prestasi belajar merupakan 

istilah yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Istilah tersebut lazim 

digunakan sebagai sebutan dari penilaian dari hasil belajar. 
8
 

Dimana penilaian tersebut bertujuan melihat kemajuan belajar peserta didik 

dalam hlm penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yakni prestasi dan 

belajar. Prestasi belajar digunakan untuk menunjukkan hasil yang optimal dari suatu 

aktivitas belajar sehingga artinya pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian belajar .  

Menurut Oemar Hamalik, hasil dan bukti bahwa seseorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
9
 

Dengan demikian, dapat dinyatakan beberapa rumusan dari pengertian prestasi 

belajar, diantaranya bahwa prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

materi yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Hasil belajar menurut Nana Sudjana 

adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik, setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.
10

  

Dalam dunia pendidikan, bentuk penilaian dari suatu prestasi biasanya dapat 

dilihat atau dinyatakan dalam bentuk simbol huruf atau angka-angka. Jadi, hasil 

belajar adalah hasil yang diraih oleh peserta didik dari aktivitas belajarnya yang 

ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diwujudkan 

dengan adanya perubahan sikap dan tingkah laku dan pada umumnya dinyatakan 

dalam bentuk simbol huruf atau angka-angka.  

                                                           
8
 “Muhammad Fathurrohman Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 174”, 

n.d. 
9
 “Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 30”, n.d. 

10
 “Nana Sudjana,Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),Cet.4, 

hlm. 22.”, n.d. 
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Hasil Belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang 

dilakukan oleh usaha pendidikan. Kemampuan menyangkut domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
11

 

Hasil Belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan kemampuan dapat 

berupa hasil utama pengajaran (Instructional effect) maupun hasil sampingan 

(Nurturant effect). Hasil utama pengajaran adalah kemampuan hasil belajar yang 

memang dirancang untuk diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan 

pembelajaran..Sedangkan hasil pengiring adalah hasil belajar yang dicapai namun 

tidak direncanakan untuk di capai. Misalnya setelah mengikuti pelajaran siswa 

menyukai pelajar matematika yang semula tidak disukai karena siswa senang pada 

guru yang mengajar.
12

 

Hasil Belajar yang di capai merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik faktor dalam diri atau dari luar diri individu.
13

 Setiap 

kegiatan belajar siswa tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai,dan 

hasil belajar merupakan kecakapan atau hasil yang telah dicapai pada saat atau 

periode tertentu oleh individu pada setiap aspek-aspeknya. Menurut Aunurrahman 

hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, Walaupun tidak semua tingkah 

laku merupakan hasil belajar,akan tetapi aktivitas belajar umumnya disertai 

perubahan tingkah laku.
14

 

Dikemukakan oleh Sardiman A.M. bahwa: Belajar itu sebagai rangkaian 

kegiatan jiwa raga, psiko fisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia 

seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur,cipta, rasa, dan karsa,ranah 

kognitif,afektif, dan psikomotor. 

 Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar, hasil adalah sesuatu 

yang di adakan ,sedangkan belajar itu sendiri. Di bawah ini akan penulis kemukakan 

beberapa pendapat tentang pengertian hasil belajar Untuk mengetahui perkembangan 

sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus 

dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada 

kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat 

diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan 
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belajar siswa. Hasil belajar siswa menurut W. Winkel adalah keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di madrasah yang mewujudkan 

dalam bentuk angka. 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan 

membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk 

menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru 

memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat 

ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar 

tentang suatu bahan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran 

khususnya dapat dicapai. 

Hasil belajar dalam pendidikan mempunyai beberapa fungsi,
15

 yaitu : 

1) Hasil belajar digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas dan 

kuantitas yang telah dikuasi oleh peserta didik. 

2) Hasil belajar sebagai bahan untuk memperoleh informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

3) Hasil belajar digunakan sebagai indikator internal dan eksternal dari 

suatu institusi pendidikan 

4) Hasil belajar digunakan sebagai indikator untuk melihat daya serap 

kecerdasan peserta didik 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar adalah hasil 

kemampuan seseorang pada bidang tertentu dalam mencapai tingkat kedewasaan 

yang langsung dapat diukur dengan tes. Penilaian dapat berupa angka atau huruf. 

Keberhasilan peserta didik dalam mencapai hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai dengan bakat yang 

dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi yang 

baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi pembelajaran yang 

dikembangkan guru. Suasana keluarga yang mendorong anak untuk maju, selain itu 

lingkungan madrasah yang tertib, teratur dan disiplin merupakan pendorong dalam 

proses pencapaian hasil belajar. 
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b. Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dicapai setelah 

seseorang belajar. Hasil belajar yang diharapkan tersebut merupakan suatu target 

atau tujuan pembelajaran. Menurut M. Gagne ada lima macam bentuk belajar, yaitu: 

1) Keterampilan intelektual, merupakan hasil belajar terpenting dari sistem 

lingkungan. 

2) Strategi kognitif, kemampuan memecahkan masalah. 

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta 

4) Keterampilan motorik yang diperoleh dari madrasah, antara lain 

keterampilan menulis, mengetik, dan sebagainya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan intensitas emosional yang dimiliki 

seseorang, sebagamana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah 

laku terhadap orang, barang dan kejadian.
16

 

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom secara umum dibagi menadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui keterampilan kognitif akan 

tercapai, dengan pengembangan pribadi peserta didik afektif akan tercapai, dan 

dengan peningkatan keterampilan peserta didik psikomorik peserta didik dapat 

tercapai.
17

 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif yaitu hasil belajar yang berhubungan dengan enam aspek, 

yaitu : (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, 

dan (6) evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif yaitu hasil belajar yang berhubungan dengan sikap peserta 

didik. Ranag afektif dapat dilihat dari tingkah laku peserta didik seperti 

perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, disiplin, motivasi belajar 

peserta didik, sopan santun terhadap guru, kebiasaan belajar, dan hubungan 

sosial. 
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3) Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomorik terhadap hasil belajar peserta didik dapat dilihat dalam 

bentuk keterampilan atau skill peserta didik baik secara berkelompok 

maupun individu. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Belajar merupakan sebuah proses latihan untuk menjadikan seseorang dewasa 

baik secara fisik, psikis maupun emosional. Dalam hal ini banyak faktor yang 

mempengaruh hasil belajar peserta didik. Dibawah ini penulis akan mengemukanan 

pendapat para ahli terkait hlm-hlm yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik, diantaranya yaitu :  

Menurut Dimyati dan Mudjionoada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang baik, antara lain: 

1) Sikap terhadap belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu, yang 

membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, 

mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan 

kesempatan belajar tersebut. 

2) Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Motivasi pada hakikatnya merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Apabila motivasi 

belajar siswa kuat, maka kegiatan belajarnya akan meningkat. Sebaliknya 

apabila motivasinya lemah maka akan melemahkan kegiatan belajarnya dan 

berakibat mutu hasil belajarnya rendah. Akhirnya tujuan belajar tidak akan 

tercapai sebagaimana mestinya. Kuat lemahnya motivasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa 

maupun yang berasal dari luar siswa. Motivasi belajar yang sangat 

diharapkan terjadi yaitu motivasi yang timbul dari diri siswa itu sendiri, 

sebab motivasi ini memiliki kekuatan yang lebih lama dan lebih baik 

dibandingkan motivasi lainnya 

3) Konsentrasi belajar 

Kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Untuk mencapai tujuan 

belajar tentu memerlukan konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi dalam hal 

ini yaitu kemampuan siswa dalam memusatkan perhatiannya pada pelajaran. 
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Pemusatan perhatian ini terutama tertuju pada isi bahan belajar atau proses 

memperoleh bahan tersebut. Untuk menumbuhkan konsentrasi belajar pada 

diri siswa selain menggunakan strategi belajar-mengajar yang bervariasi, 

juga perlu memperhitungkan waktu belajar yang digunakan. Menurut 

beberapa ahli psikologi belajar, dalam pengajaran yang bersifat klasikal 

kekuatan perhatian yang dimiliki siswa setelah 30 menit akan menurun. Oleh 

sebab itu, disarankan agar dalam menyajikan bahan ajar kepada siswa harus 

memberikan istirahat atau selingan selama beberapa menit untuk 

memulihkan kembali perhatian siswa terhadap pelajaran yang diberikan. 

4) Mengolah bahan belajar 

Merupakan kemampuan peserta didik untuk menerima isi dan cara 

pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi peserta didik.
18

 

5) Menyimpan perolehan hasil belajar 

Kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. 

6) Menggali hasil belajar yang tersimpan 

7) Kemampuan berprestasi 

8) Rasa percaya diri peserta didik 

Kepercayaan diri erat kaitannya dengan keberhasilan belajar. Semakin sering 

memperoleh hasil yang baik dalam belajar, maka semakin tinggi rasa percaya 

dirinya. Begitu pula sebaliknya, semakin sering mengalami kegagalan maka 

rasa percaya dirinya semakin menurun. Apabila rasa percaya diri menurun, 

siswa menjadi takut belajar atau tidak mempunyai keberanian. Dengan 

kondisi seperti itu sudah jelas tujuan belajar tidak akan tercapai. Dan rasa 

percaya diri itu timbul apabila ada pengakuan dari lingkungannya seperti 

guru, orang tua, atau teman-temannya. 

9) Intelegensi  

Intelegensi dapat dikatakan sebagai sejumlah kecakapan yang dimiliki siswa. 

Kecakapan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah belajar atau 

masalah dalam kehdupan sehari-hari. Keberhasilan dalam belajar banyak 

dipengaruhi oleh kualitas kecakapan atau intelegensi yang dimiliki siswa. 

Tingkat kecakapn siswa ini dapat diperoleh dari hasil tes intelegensi. Dari 

hasil tes tersebut maka dapat diketahui siswa mana yang kecakapannya 
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berada pada taraf normal, dibawah normal, atau di atas normal. Bagi siswa 

yang kecakapannya di atas normal memiliki kecepatan belajar yang tinggi 

sehingga pencapaian tujuan belajar bisa lebih cepat dibanding dengan siswa-

siswa lain. 

10) Kebiasaan belajar  

11) Cita-cita peserta didik.
19

 

Pencapaian prestasi belajar yang baik tidak hanya diperoleh dari tingkat 

kecerdasan peserta didik saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga dan 

madrasah dimana guru dan alat belajar dijadikan sebagai sumber belajar bagi 

kelancaran proses belajar mengajar.  

Menurut Muhibbin Syah, secara global faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu. Faktor 

internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), yakni keadaan /kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik. Faktor ini meliputi 2 aspek, yakni : 

a) Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah). Kondisi umum jasmani dan 

tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organorgan tubuh 

dan sendi sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta 

didik dalam mengikuti pelajaran. Kondisi jasmani yang tidak mendukung 

kegiatan belajar, seperti gangguan kesehatan, cacat tubuh, gangguan 

penglihatan, gangguan pendengaran dan lain sebagainya sangat 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap informasi dan 

pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. 

b) Aspek psikologis (yang bersifat rohaniah). Banyak faktor yang termasuk 

aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

perolehan pembelajaran peserta didik. Diantaranya adalah tingkat 

intelegensi peserta didik, sikap peserta didik, bakat peserta didik, minat 

peserta didik dan motivasi peserta didik. 
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2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi/keadaan 

lingkungan di sekitar peserta didik. Adapun faktor ekstern yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah: 

a) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial peserta didik di madrasah adalah para guru, staf 

administrasi dan teman-teman sekelasnya, yang dapat mempengaruhi 

semangat belajar peserta didik. Masyarakat, tetangga dan teman-teman 

sepermainan di sekitar perkampungan peserta didik juga termasuk 

lingkungan sosial bagi peserta didik. Namun lingkungan social yang 

lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar sisa ialah orang tua dan 

keluarga peserta didik itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan letak rumah, semuanya 

dapat memberi dampak baik dan buruk terhadap kegiatanbelajar dan 

hasil yang di capai peserta didik 

b) Lingkungan Non Sosial 

Lingkungan non social ialah gedung madrasah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal keluarga peserta didik dan letaknya, alat alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktubelajar yang digunakan peserta didik. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas 

peserta didik dalam belajar. Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

peserta didik untuk menunjang keefektifan dan efesiensi dalam proses 

pembelajaran materi tertentu.
20

  

Jadi, keberhasilan peserta didik mencapai hasil belajar yang baik dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor. Faktor itu terdiri dari tingkat kecerdasan yang baik, 

pelajaran sesuai bakat yang dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam 

pembelajaran, motivasi yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi 

pembelajaran variatif yang dikembangkan guru. Suasana keluarga yang memberi 
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dorongan anak untuk maju. Selain itu, lingkungan madrasah yang tertib,teratur, 

disiplin, yang kondusif bagi kegiatan kompetisi peserta didik dalam pembelajaran.
21

  

Masyarakat kita sekarang ini pada satu sisi adalah masyarakat pertanian, pada 

sisi lain sudah memasuki era globalisasi yang terdiri dari era industri,teknologi dan 

informasi. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya berlangsung cepat. 

Perubahan cepat ini membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat baik positif 

maupun negatif. Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai sesuatu 

yang harus diterima dan dihadapi. 

Terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang baik, memberi 

kemudahan dan kenyamanan serta peningkatan martabat hidup manusia. Manusia 

juga melihat adanya tantangan dan peluang bagi kemajuan hidup manusia. Oleh 

sebab itu, manusia membangun dan melengkapi diri dengan memperkuat keimanan, 

mental, budaya, disiplin, keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, manusia 

mampu bertahan dan menghadapi gelombang perubahan yang cepat tersebut.  

Sementara pola kehidupan negatif adalah melihat perubahan itu sebagai 

ancaman yang membahayakan kehidupan. Menutupi diri terhadap perubahan akan 

tertinggal dan terbelakang. Pada sisi lain, tanpa membekali diri secara positif seperti 

di atas, manusia ikut arus dan menikmati perubahan yang terjadi. Akan tetapi, hlm 

itu membawa dampak negatif dalam sikap dan perilaku serta kehampaan 

batiniahnya. Oleh karena itu, para peserta didik pada masa sekarang ini, menghadapi 

begitu banyak ancaman dan tantangan. Prestasi yang dicapai dalam pembelajaran 

pun terhambat dan belum optimal.
22

 

d. Tujuan Hasil Belajar 

Dalam menentukan hasil belajar seorang siswa diperlukan adanya evaluasi atau 

penilaian. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan 

pengajaran yang telah dicapai atau dikuasai oleh murid dalam bentuk hasil belajar 

yang bisa mereka tunjukkan setelah menjalani kegiatan belajar-mengajar. 

Inti kegiatan penilaian adalah menentukan nilai dari suatu objek dengan cara 

membandingkannya dengan kriteria tertentu. Dalam penilaian hasil belajar, guru 

menentukan nilai dari hasil-hasil belajar yang dicapai murid melalui kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung di kelas, dengan cara membandingkannya dengan 
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criteria tertentu. Karena penilaian ini dilakukan oleh guru dalam rangka proses 

pembelajaran, maka ada yang menyebutnya penilaian berbasis kelas  atau penilaian 

kelas. 

Pentingnya diadakan evaluasi atau penilaian, bukan saja karena sedang mode 

tetapi karena beberapa sebab yang wajar. Tanpa mengecilkan kenyataan bahwa 

pengukuran hasil belajartidak pernah akurat, hasil pengukurannya member informasi 

yang bermanfaat tentang efisiensi, efektivitas, dan kegunaan dari apa yang telah 

dicapai. 

Evaluasi dapat memungkinkan kita untuk: 

1) Mengukur kompetensi atau kapabilitas siswa apakah telah merealisasikan 

tujuan yang telah ditentukan. 

2) Menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan, sehingga tindakan 

perbaikan yang cocok dapat diadakan 

3) Memutuskan ranking siswa, dalam hal kesuksesan mereka mencapai tujuan 

yang telah disepakati 

4) Memberikan informasi kepada guru tentang cocok tidaknya strategi mengajar 

yang ia gunakan, supaya kelebihan dan kekurangan strategi mengajar 

tersebut dapat ditentukan. 

5) Merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pelajaran, dan 

menentukan apakah sumber belajar tambahan perlu digunakan. 

Dengan kata lain, evaluasi memungkinkan kita sebagai guru, mengerjakan fungsi 

control sebagai manager. Dalam hal ini evaluasi member umpan balik kepada kita 

informasi bagi pengontrolan tentang sesuai tidaknya pengorganisasian belajar dan 

sumber belajar. 

Walaupun fungsi utama tes acuan patokan ialah untuk mengukur perubahan 

dalam tingkah laku murid, namun di dalam latihan industrial hal itu mempunyai 

fungsi tambahan. Ia dapat digunakan untuk memprediksi kesanggupan atau 

kemampuan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang siswa pada akhir tahap 

latihan. Untuk itu, kecocokan antara isi tes acuan patokan dengan organisasi 

pengajaran, merupakan hal yang sangat penting dalam latihan. Tes acuan patokan 

memungkinkan dapat diperkecilnya problema latihan, dalam hal bahwa problema 

tersebut dapat dimengerti, disetujui dan dinilai oleh organisasi untuk apa latihan itu 

dilakukan. Oleh karena itu latihan dapat mempunyai validitas dan kredibilitas dalam 
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mata manajemen, karena dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan erat dengan 

realitas pekerjaan.
23

 

Banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan agar proses belajar benar-

benar mencapai sasarannya diantaranya yaitu : 

1) Belajar memerlukan perhatian atau pemusatan pikiran dan perasaan terhadap 

sesuatu objek yang dipelajari. 

2) Belajar memerlukan motivasi atau penggerak/dorongan. 

3) Belajar memerlukan balikan (feed back) atau tanggapan. 

4) Belajar terjadi secara bertahap tidak sekaligus. 

5) Belajar pada dasarnya terjadi secara individual.
24

 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan semua kualifikasi yang sesuai, 

suatu pengalaman belajar yang efektif ditandai atau mempunyai ciriciri sebagai 

berikut : 

1) Pencapaian tujuan yang berhasil. Dikatakan dengan nilai tes evaluasi yang 

sebenarnya, ini berarti bahwa sebagian besar siswa (90% atau lebih) 

mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan (90% atau lebih). Konsep ini 

telah dikenal sebagai kriteria 90/90, walaupun harus diketahui dan disadari 

bahwa 90% bukan merupakan angka yang eksak, melainkan suatu urutan 

jumlah. 

2) Pengubahan secara sengaja distribusi kurva normal. Jika siswa-siswa dites 

dengan suatu tes awal, sebelum mengikuti suatu program beajar, akan 

ditemukan bahwa nilai tes awal tersebut berdistribusi normal. Ini berarti 

bahwa beberapa siswa telah mengetahui tujuan belajar sebelum mereka 

memulai belajar, beberapa mungkin sama sekali tidak, dan sebagian besar 

mengetahui sebagian dari tujuan-tujuan tersebut. 

3) Tidak adanya hubungan langsung antara kemampuan dan belajar. Buktibukti 

yang menunjukkan bahwa kurangnya korelasi antara intelegensi dengan hasil 

belajar ataupun retensi dapat menunjukkan bahwa suatu pengalaman belajar 

yang efisien dan efektif telah berlangsung.
25
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e. Indikator Hasil Belajar 

Secara umum pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dan 

kemampuan secara keseluruhan yang diperoleh peserta didik setelah mengami 

pengalaman belajar yang meliputi ranah kognitif, apektif, dan psikomotor . untuk 

mengetahui peserta didik telah mengalami perubahan perilaku tersebut perlunya 

sebuah indikator sebagai ukuran seberapa besar nya hasil diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan pembelajaran.  

Indikator hasil belajar menurut Syah dalam Lasmana Aan, Indikator hasil 

belajar: 

1) Kognitif (ranah cipta) meliputi: 

a) Pengamatan, dengan indikator dapat menunjukkan, perbandingan dan 

keterhubungan  

b) Ingatan, dengan indikator dapat menunjukkan kembali.  

c) Pemahaman, dengan indikator dapat menjelaskan dan mengartikan 

dengan bahasa sendiri.  

d) Aplikasi/penerapan, adanya indikator memberikan contoh yang tepat.  

e) Analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti), kegiatan 

menguraikan dan mengklasifikasikan.  

f) Sintesis (membuat paduan baru dan utuh), dengan indicator mampu 

menghubungankan materi dan menjadikannya kesatuan. 

2) Afektif (ranah rasa) meliputi: 

a) Penerimaan, dengan indikator dapat menunjukkan sikap menerima dan 

menolak.  

b) Sambutan, dengan indikator kesediaan berpartisipasi dan 

memanfaatkan.  

c) Apresiasi ( sikap menghargai ), dengan indikator menganggap penting, 

bermanfaat, indah, harmonis mengagumi.  

d) Internalisasi (pendalaman), dengan indikator mengakui, meyakini, dan 

mengingkari.  

e) Karakterisasi (penghayatan), dengan indikator dapat melembagakan 

atau meniadakan, menjelmakan dalam pribadi dan prilaku sehari – hari 

3) Psikomotor (ranah karsa) meliputi: 

a) Keterampilan, bergerak dan bertindak dengan indikator kecakapan 

mengkoordinasikan gerak seluruh anggota tubuh.  
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b) Kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal, dengan indikator kefasihan 

melafalkan atau mengucapkan, membuat mimik, dan gerakan jasmani. 

Berdasarkan indikator hasil belajar yang dipaparkan di atas, dengan melihat 

indikator hasil belajar bahwa dalam hasil belajar diharuskan mengembangkan tiga 

ranah yang telah disebutkan di atas yaitu ranah kognitif, apektif, dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada salah satu ranah dalam teori hasil 

belajar yaitu hanya pada ranah kognitif saja, dikarenakan dalam penelitian ini 

nantinya hanya mengukur pengaruh hasil belajar yang diperoleh peserta didik, yang 

mana dalam penelitian ini dibutuhkan dan diberdayakan adalah pemahaman pada 

ranah kognitif. 

f. Bentuk dan Tipe Hasil Belajar 

Tipe hasil belajar yang dharapkan dapat dicapai peserta didik penting diketahui 

guru, agar guru dapat merancang pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap 

proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang 

dicapai peserta didik, dari segi prosesnya. Artinya seberapa jauh tipe hasil belajar 

yang dimiliki peserta didik. Tipe hasil belajar harus tampak dalam tujuan pengajaran 

(tujuan itruksional), sebab tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses belajar 

mengajar. 

Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar : 

1) Keterampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan pengertian 

3) Sikap dan cita-cita 

Masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam 

kurikulum di madrasah. Menurut Nana Sudjana tipe belajar di bagi menjadi tiga 

bidang yaitu: 

1) Bidang kognitif (penguasaan internal) 

2) Bidang afektif (sikap dan nilai) 

3) Bidang psikomotor (ketrampilan dan perilaku) 

Demikian dari hasil belajar diatas dapat disampaikan bahwa bentuk dan tipe 

hasil belajar adalah aspek-aspek yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

Adapun aspek-aspek tersebut adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga 

aspek ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Kata lain, rumusan tujuan 
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pengajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai peserta didik yang 

mencakup tiga aspek tersebut. 

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dicapai setelah 

seseorang belajar. Hasil belajar yang diharapkan tersebut merupakan suatu target 

atau tujuan pembelajaran. Menurut M. Gagne ada lima macam bentuk belajar, yaitu: 

1) Keterampilan intelektual, merupakan hasil belajar terpenting dari sistem 

lingkungan. 

2) Strategi kognitif, kemampuan memecahkan masalah. 

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 

4) Keterampilan motorik yang diperoleh dari madrasah, antara lain 

keterampilan menulis, mengetik, dan sebagainya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan intensitas emosional yang dimiliki 

seseorang, sebagamana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah 

laku terhadap orang, barang dan kejadian. 

Sedangkan menurut Bloom hasil belajar dapat diklasifikasikan kedalam 3 ranah, 

yaitu:
26

 

1) Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar ranah kognitif terdiri dai enam aspek, yaitu: 

a) Pengetahuan adalah tingkat kemampuan untuk mengenal atau 

mengetahui adanya respon, fakta atau istilah-istila tanpa harus 

mengerti atau dapat menilai dan menggunakannya. 

b) Pemahaman adalah kemampuan memahami arti konsep, situasi serta 

fakta yang diketahuinya. 

c) Penerapan adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkrit yang 

dapat berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

d) Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu integrasi atau situasi 

tertentu ke dalam komponen-komponen tau unsur-unsur 

pembentukannya. 

e) Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam suatu bentuk 

menyeluruh. 

                                                           
26

 “Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung;PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 

hlm. 22.”, n.d. 
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f) Evaluasi adalah membuat suatu penilaian tentang suatu pernyataan, 

konsep, situasi dan sebagainya. 

2) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan hasil belajar ranah afektif terdiri dari: 

a) Menerima merupakan tigkat terendah tujuan ranah afektif berupa 

perhatian terhadap stimulus secara pasif yang meningkat secara lebih 

aktif. 

b) Merespon merupakan kesempatan menanggapi stimulus dan merasa 

teikat serta secara aktif dan memperhatikan. 

c) Menilai merupakan kemampuan menilai gejala atau kegiatan 

sehingga dengan segaja merespon lebih lanjut untuk mencapai jalan 

bagian atas yang terjadi. 

d) Mengorganisasi merupakan kemampuan utuk membentuk suatu 

sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. 

e) Karakterisasi merupakan kemampuan untuk mengonseptualisasikan 

masing-masing nilai pada waktu merespon, dengan jalan 

mengidentifikasi karakteristik nilai atau membuat pertimbangan-

pertimbangan. 

3) Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, 

manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf dan 

koordinasi badan, antara lain: 

a) Gerakan tubuh merupakan kemampuan gerakan tubuh yang mencolok 

b) Ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, merupakan keterampilan 

yang berhubungan dengan urutan atau pola dari gerakan yang 

dikoordinasikan biasanya behubungan dengan gerakan mata, telinga, 

dan badan. 

c) Perangkat komunikasi non verbal, merupakan kemampuan 

mengadakan komunikasi tanpa kata. 

d) Kemampuan berbicara, merupakan yang berhubungan dengan 

komunikasi secara lisan. 
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2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat diartikan sebagai suau kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang akan 

membangkitkan minatnya sejau apa yang dilihat mempunyai hubungan dengan 

kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan 

kecenderungan jiwa seseorang terhadap keinginan, misalnya minat untuk 

menggunakan e-learning. Menurut Slameto minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
27

 Dikatakan 

juga bahwa dasarnya minat merupakan penerimaan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan diluat diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut minat 

juga akan semakin besar. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus 

menerus yang disertai rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena bila materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, 

maka peserta didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak 

ada daya tarik baginya. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
28

 Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Dari uraian diatas beserta konsep-konsep pendidikan para ahli pendidikan, 

sangatlah saling mendukung dan menguatkan akan pentingnya pendidikan minat 

atau kemauan pada diri masing-masing anak. Karena ketika seseorang dalam hatinya 

sudah tumbuh semangat untuk belajar maka tidak akan ada kata putus asa lagi untuk 

selalu menimba ilmu Allah. Karena Allah akan selalu memperlihatkan hasil dari apa 

yang sudah dilakukan oleh umatnya. 

Firman Allah tentang minat belajar siswa terdapat dalam Al-qur‟an Surat al-

Najm ayat 39 berikut ini: 

                                                           
27

 “Faridah Hanum, Legiman Slamet, and Titi Sriwahyuni, „Kontribusi Minat Belajar Dan ELearning 
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28
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ِن ِإَّلَّ َما َسَعىَٰ   َكأَف لَّْيَس ِلْْلِنسََٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 

(kepadanya). 

Dapat dipaparkan ketika hati kita sudah mempunyai niat/kemauan untuk belajar 

dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka keberhasilan yang akan kita dapat seperti 

kalam hikmah yang terkenal diantara kita setiap harinya, barang siapa yang tekun 

dan bersungguh akan berhasil dalam usahanya. 

Ada juga hadist yang kualitasnya maudhu‟ yang menerangkan tentang kemauan 

atau minat, yakni:  

Artinya: “apa bila kamu menghendaki sesuatu (dalam hal kemauan dan cita-

cita),hendaklah tunaikanlah dengan penuh bijaksana (teliti yang sedetail 

mungkin) sehingga Allah memperlihatkan bagimu jalan keluarnya untuk meraih 

cita-cita tersebut. (HR.Bukhori) 

Dari hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa segala amal perbuatan itu 

bergantung pada niatnya, termasuk dalam mencari mencari ilmu itu adalah atas dasar 

niat dan keinginan yang kuat dari anak didik. Salah satu faktor utama dalam 

pencapaian tujuan pendidikan adalah faktor niat/minat/kemauan dari siswa yang 

timbul dari hati bukan berasal dari orang lain atau bahkan paksaaan dari orang lain. 

Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa peserta 

didik lebih tertarik pasa suatu hal daripada lainnya. Proses belajar akan berjalan 

lancar bila diertai dengan minat. Streers mengatakan bahwa orang yang mempunyai 

minat tinggi terhadap pekerjaannya akan memperoleh prestasi yang lebih baik 

dibanding dengan orang yang kurang berminat dengan pekerjaanya.
29

 Jadi, minat 

merupakan hal penting dalam meraih prestasi karena dengan minat akan tumbuh 

harapan dan dengan harapan seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan 

penuh rasa tanggung jawab. 

Firman Allah Swt tentang minat dalam Al-Quran Surah Al-Isra‟ ayat 84 yang 

berbunyi: 

 ُقْل ُكلٌّ يَػْعَمُل َعَلىَٰ َشاِكَلِتِهۦ فَػَربُُّكْم أَْعَلُم ِبَْن ُهَو أَْهَدلَٰ َسِبيلن 
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Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu proses 

kejiwaan yang bersifat abstrak yang dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivitas, ada 

objek yang dianggap bernilai sehingga diketahui dan diinginkan. Sehingga proses 

jiwa menimbulkan kecenderungan perasaan terhadap sesuatu, gairah atau keinginan 

terhadap sesuatu. Bisa dikatakan pula bahwa minat menimbulkan keinginan yang 

kuat terhadap sesuatu. Keinginan ini disebabkan adanya rasa dorongan untuk 

meraihnya, sesuatu itu bisa berupa benda, kegiatan, dan sebagainya baik itu yang 

membahagiakan ataupun menakutkan atau merupakan kecenderungan seseorang 

yang berasal dari luar maupun dalam sanubari yang mendorongnya untuk merasa 

tertarik terhadap suatu hal sehingga mengarahkan perbuatannya kepada suatu hal 

tersebut dan menimbulkan perasaan senang. 

Syah mengatakan bahwa minat dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

belajar peserta didik dalambidang studi tertentu.
30

 Hal ini terlihat bahwa peserta 

didik yang menaruh minat besar terhadap belajar akan memusatkan perhatiannya 

lebih banyak daripada yang lainnya, karena memusatkan perhatian yang lebih 

intensif terhadap materi pembelajaran tersebut sehingga memungkinkan peserta 

didik untuk belajar lebih giat dan akan mencapai hasil yang memuaskan. Dalam 

belajar, agar seseorang memperoleh apa yang diinginkan harus ada minat. Bila minat 

belajar tinggi maka kegiayan belajarpun akan cenderung meningkat, diaakan 

sungguh-sungguh dalam belajar dan aktif untuk mencapai tujuan, karena tujuan yang 

akan dicapai sudah merupakan kebutuhan yang harus didapatkan. 

Minat merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki 

seseorang terhadap suatu hal, tanpa ada dorongan. Minat tersebut akan menetap dan 

berkembang pada dirinya untuk memperoleh dukungan dari lingkungannya yang 

berupa pengalaman. Pengalaman akan diperoleh dengan mengadakan interaksi 

dengan dunia luar, baik melalui latihan maupun belajar. Dan faktor yang 

menimbulkan minat belajar dalam hal ini adalah dorongan dari dalam individu. 

Dorongan motif sosial dan dorongan emosional.  

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan 

bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan (motif-
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motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, motif 

menggunakan dan menyelidiki dunia luar (manipulate and exploring motives). Dari 

manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan 

timbullah minat terhadap sesuatu tersebut. Apa yang menarik minat seseorang 

mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Minat, mampu memberikan 

dorongan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan dunia luar yang sekiranya 

menarik untuk diketahui, menjadikannya memiliki semangat tinggi untuk 

mengetahui sesuatu yang telah menarik hatinya.  

Minat bukanlah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang begitu saja, 

melainkan merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan. Minat yang telah ada 

dalam diri seseorang bukanlah ada dengan sendirinya, namun ada karena adanya 

pengalaman dan usaha untuk mengembangkannya. 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. 

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk 

mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Minat belajar yang 

besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Dalam usaha untuk memperoleh 

sesuatu, diperlukan adanya minat. Besar kecilnya minat yang dimiliki akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya. Adanya hubungan seseorang dengan sesuatu di luar dirinya, dapat 

menimbulkan rasa ketertarikan, sehingga tercipta adanya penerimaan. Dekat maupun 

tidak hubungan tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya minat yang ada. Suatu 

aktivitas akan dilakukan atau tidak sangat bergantung pada minat seseorang terhadap 

aktivitas tersebut. Di sini nampak bahwa minat merupakan motivator yang kuat 

untuk melakukan suatu aktivitas. Minat memungkinkan seseorang untuk melakukan 

suatu aktivitas, karena minat merupakan dorongan yang paling kuat dari dalam diri 

seseorang. Besar kecilnya minat, akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

seseorang. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah 

kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga 

dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan tingkah laku. 
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b. Ciri-ciri Minat Belajar 

Dalam minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Elizabeth Hurlock  

menyebutkan ada tujuh ciri minat belajar sebagai berikut:
31

 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar merupakan salah 

satu penyebab meningkatkannya minat seseorang. 

3) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin 

dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. 

4) Minat tergantung pada kesempatan belajar 

5) Minat dipengaruhi oleh budaya. Budaya sangat memengaruhi, sebab jika 

budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga ikut luntur. 

6) Minat berbobot emosional. artinya minat berhubungan dengan perasaan 

yang mengandung makna bila suatu objek dihyati sebagai sesuatu yang 

berharga, maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya dapat 

diminatinya. 

7) Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, 

maka akan timbul hasrat untuk memilikinya 

Menurut Slameto siswa yang berminat dalam belajar adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. 

2) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya.  

3)  Memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu yang diminati.  

4) Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal yang lainnya  

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.
32

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri minat belajar adalah 

memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu 

secara terus menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang 

diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh 

budaya. Ketika siswa ada minat dalam belajar maka siswa akan senantiasa aktif 

berpartisipasi dalam pembelajaran dan akan memberikan prestasi yang baik dalam 

pencapaian prestasi belajar. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa ciri-

ciri minat pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 2 macam, yaitu ciri minat seacara 

lebih luas atau umum dan ciri minat secara lebih khusus yaitu merujuk pada minat 

dalam belajar. Ciri minat secara umum, meliputi: 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

2) Minat timbul tergantung pada kegiatan belajar 

3) Minat timbul tergantung pada kesempatan belajar 

Sedangkan ciri-ciri minat secara khusus dalam aktivitas belajar antara lain: 

1) Adanya kemauan untuk berpartisipasi seacara aktif dalam pembelajaran. 

2) Ada rasa suka dan senang pada suatu yang diminati.  

3) Memperoleh suatu kebanggan dan kepuasan pada suatu yang diminati. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Crow and Crow dalam Iman Setia mengungkapkan faktor yang menjadi 

penyebab timbulnya minat ada tiga, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang, motif 

sosial, faktor emosional.
33

 

Sedangkan Herry dalam Nurul Istiqomah Fajriani menyebutkan faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa diantaranya:
34

 

1) Persepsi siswa terhadap pelajaran  

2) Kondisi jasmani dan rohani siswa  

3) Relevansi materi ajar dengan kehidupan sehari- hari siswa  

4) Gaya dan metode dalam mengajar  

5) Penguatan 

Dinar barokah dalam artikel yang sama menyebutkan faktor yang mempengaruhi 

minat antara lain: Motivasi, belajar, bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik, 

keluarga, teman pergaulan, lingkungan, cita-cita, bakat, hobi, media massa, serta 

fasilitas.
35

 

Minat berpengaruh pada pencapaian tujuan terhadap suatu hal yang diinginkan. 

Minat dalam diri seseorang tidak dapat terjadi secara tiba-tiba melalui proses. 

Peserta didik memiliki minat dari pembawaanyya dan memperoleh perhatian, 

berinteraksi dengan lingkungannya sehingga minat dapat tumbuh dan berkembang. 
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Dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap sesuatu tanpa ada 

paksaan. Dalam minat belajar seorang siswa memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar yang berbeda-beda, menrut syah membedakannya 

menjadi tiga macam, yaitu: 

 

1) Faktor Internal 

Adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi dua aspek, yakni: 

a) Aspek fisiologis 

kondisi jasmani dan tegangan otot (tonus) yang menandai tingkat 

kebugaran tubuh siswa, hal ini dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam pembelajaran. 

b) Aspek psikologis 

aspek psikologis merupakan aspek dari dalam diri siswa yang terdiri 

dari, intelegensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, motivasi 

siswa. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan social dan 

faktor lingkungan nonsosial. 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan social terdiri dari madrasah, keluarga, masyarakat dan 

teman sekelas. 

b) Lingkungan nonsosial 

Lingkungan social terdiri dari gedung madrasah dan letaknya, faktor 

materi pelajaran, waktu belajar, keadaan rumah tempat tinggal, alat-

alat belajar. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu. 

Menurut Siti Rahayu Haditono dalam Dwi Hari Subekti minat dipengaruhi oleh 

2 faktor:
36
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1) Faktor dalam diri (intrinsik) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang 

diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini minat datang 

dari dalam diri sendiri, seperti: rasa senang, perhatian, semangat emosi, 

motivasi. 

2) Faktor dari luar (ekstrinsik) bahwa suatu perbuatan dilakukan atas dorongan 

dari luar. Orang melakukan suatu perbuatan karena ada dorongan dari luar, 

seperti: lingkungan, orang tua, guru. 

 

d. Unsur-unsur Minat Belajar 

Peserta didik dikatakan berminat terhadap pelajaran jika memiliki beberapa 

unsur. Menurut Abdul Rahman Abror minat memiliki tiga unsur:
37

 

1) Kognisi (mengenal): minat didahlui oleh pengetahuan dan informasi 

mengenai obyek yang dituju oleh minat tersebut 

2) Emosi (perasaan): partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan 

tertentu biasanya rasa senang. 

3) Konasi (kehendak): merupakan kelanjutan dari kedua unsur kognisi dan 

emosi yaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk 

melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan yang diselenggarakan di 

madrasah. 

Menurut Slameto peserta didik yang berminat dalam belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:
38

 

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

danmengenang sesutau yang dipelajari secara terus menerus. 

2) Ada rasa suka dan senang pada sesutau yang diminati. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 

4) Ada rasa keterikatan pada suatu aktivitas yang diminati 

5) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lain 

6) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

Minat dalam belajar sangat mempengaruhi hasil belajar, apabila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat maka bahan pelajaran tersebut kurang 
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menarik baginya yang mengakibatkan peserta didik dalam belajar kurang baik. 

Berdasarkan pendapat dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

memiliki minat belajar apabila memiliki unsur-unsur seperti erhatian, kebutuhan, 

keingintahuan dan motivasi. 

Aspek minat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: a)aspek kognitif, b) aspek afektif, 

dan c) aspek psikomotor. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Aspek kognitif 

Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak 

mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada 

aspek kognitif berpusat seputar pertanyaan, apakah hal yang diminati akan 

menguntungkan? Apakah akan mendatangkan kepuasan? Ketika sesorang 

melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat 

dari proses suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki 

minat terhadap suatu aktivitas akan dapat mengerti dan mendapatkan 

banyak manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Jumlah waktu yang 

dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh dari 

suatu aktivitas yang dilakukan sehingga suatu aktivitas tersebut akan terus 

dilakukan. 

2) Aspek afektif 

Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang 

menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap 

terhadap aktivitas yang diminatinya. Seperti aspek kognitif, aspek afektif 

dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan 

kelompok yang mendukung aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan 

memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal karena kepuasan dan manfaat 

yang telah didapatkannya, serta mendapat penguatan respon dari orang tua, 

guru, kelompok, dan lingkungannya, maka seseorang tersebut akan fokus 

pada aktivitas yang diminatinya. Dan akan memiliki waktu-waktu khusus 

atau memiliki frekuensi yang tinggi untuk melakukan suatu aktivitas yang 

diminatinya tersebut. 

3) Aspek psikomotorik 

Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau 

pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek 

kognitif dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga 
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mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek 

psikomotor. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan 

berusaha mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan 

nyata dari keinginannya.
39

 

 

e. Cara Meningkatkan Minat Belajar 

Membangkitkan minat belajar siswa, merupakan hal yang berkaitan dengan 

peranan seorang guru sebagai kunci dalam proses belajar mengajar. Kalaupun 

kemampuan seorang guru dalam bidang studinya ataupun pengalaman yang dimiliki 

mempunyai nilai lebih dari siswanya, merupakan hal yang tidak patut diandalkan 

oleh seorang guru. Karena kemampuan yang lebih tersebut belum tentu dapat 

diterima oleh seorang siswa, akan menjadi sumber timbulnya rasa simpatik siswa 

kepada pengetahuan yang telah diberikan. Disamping itu kegiatan mengajar adalah 

suatu aktifitas yang sangat kompleks pula.  

Untuk merealisir metode atau cara peningkatan minat belajar, maka harus 

mengetahui prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses mengajar. 

Menurut Roestiyah, prinsip-prinsip umum yang diberikan adalah: 

1) Sebagai Fasilitator (menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh 

individu yang belajar)  

2) Sebagai Pembimbing (memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

interaksi belajar)  

3) Sebagai Motivator (memberikan dorongan semangat)  

4) Sebagai Organisator (mengorganisir kegiatan siswa maupun guru)  

5) Sebagai Manusia Sumber (memberikan informasi).
40

 

Dengan prinsip-prinsip diatas, maka seorang guru akan mengetahui adanya 

kesulitan-kesulitan yang telah dialami seorang siswa, dan bagaimana pemecahannya. 

Dari pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa upaya atau cara 

membangkitkan minat belajar yang antara lain: 

1) Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi 

Seorang guru harus menggunakan banyak variasi metode pada waktu 

mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian materi pelajaran lebih 
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menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, mudah dipahami dan 

suasana di kelas menjadi hidup. Metode penyajian yang selalu sama dan 

monoton akan membosankan siswa dalam belajar.
41

 

2) Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di madrasah 

Lingkungan yang saling menghormati dapat mengerti kebutuhan anak, 

bertenggang rasa, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar sendiri, 

berdiskusi untuk mencari jalan keluar bila menghadapi masalah, akan 

mengembangkan kemampuan berfikir pada diri anak, cara memecahkan 

masalah, hasrat ingin tahu dan menambah pengetahuan atas inisiatif sendiri 

3) Pergunakan tes dan nilai secara bijaksana 

Pada kenyataannya tes dan nilai digunakan sebagai dasar berbagai hadiah 

sosial (seperti pekerjaan penerimaan lingkungan dan sebagainya). 

Menyebabkan tes dan nilai dapat menjadi kekuatan untuk memotovasi 

siswa. Siswa belajar pasti ada keuntungan yang di asosiasikan dengan nilai 

yang tinggi. Dengan demikian memberikan tes nilai mempunyai efek untuk 

memotivasi belajar. Tetapi tes dan nilai harus dipakai secara bijaksana, 

yaitu untuk memberi informasiinformasi pada siswa lainnya, 

penyalahgunaan tes dan nilai akan mengakibatkan menurunnya keinginan 

siswa untuk berusaha dengan baik. 

4) Menumbuhkan bakat, sikap dan nilai 

Belajar mengandung pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang 

meliputi seluruh pembinaan individu terhadap dirinya, naluri, sikap dan 

pembinaan nilai-nilai madrasah jika ingin menghasilkan untuk masyarakat 

sebagai warga negara yang baik dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya, haruslah 

membekalinya dengan bakat yang terpuji, sikap-sikap yang baik dan nilai-

nilai yang diterima oleh masyarakat.
42

 

Selain itu, pelajaran berjalan lancar bila ada minat. Anak-anak malas, tidak 

belajar, gagal karena tidak adanya minat. Minat antara lain dapat dibangkitkan 

dengan cara-cara berikut: 
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1) Bangkitkan suatu kebutuhan (kebutuhan untuk menghargai keindahan, 

untuk dapat penghargaan, dan sebagainya).  

2) Hubungkan dengan pengalaman yang lampau.  

3) Beri kesempatan untuk mendapat hasil baik, “Nothing succeeds like 

succes”. Tak ada yang lebih memberi hasil yang baik daripada hasil yang 

baik. Untuk itu bahan pelajaran disesuaikan dengan kesanggupan individu.  

4) Gunakan berbagai bentuk metode mengajar seperti diskusi, kerja kelompok, 

membaca, demonstrasi, dan sebagainya.
43

 

Dengan demikian cara-cara yang harus dilakukan dalam meningkatkan minat 

siswa terhadap proses belajar sebagai landasan pengembangan pemikiran siswa yang 

dinamis dan produktif adalah dengan memperhatikan beberapa hal, baik dari segi 

interaksi antar guru dan siswa, segi pelajaran, dan sebagainya. 

Beberapa ahli berpendapat mengenai cara yang efektif untuk meningkatkan 

minat belajar seseorang yakni dengan mengembangkan minat yang telah ada. 

Sebagai contoh siswa memilih peminatan studinya di bidang ilmu sosial maka secara 

otomatis seharusnya semua mata pelajaran yang tergolong pada rumpun ilmu sosial 

akan disukai oleh dirinya. 

Minat sangat penting untuk ditumbuhkan agar peserta didik berhasil dalam 

pendidikannya. Untuk membangkitkan atau menumbuhkan minat peserta didik, ada 

beberapa usaha diantaranya:
44

 

1) Membandingkan adanya kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik 

rela belajar tanpa adanya paksaan.  

2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki peserta didik sehingga mudah menerima 

pelajaran.  

3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan yang 

baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan 

kondusif.  

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks 

perbedaan individual peserta didik. 

Selain itu, Slameto  mengatakan bahwa, “pengajar dapat berusaha membentuk 

minat minat baru pada diri siswa dengan jalan memberikan informaasi pada siswa 
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mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan 

bahan pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa dimasa yang 

akan dating”. Dianjurkan pula oleh Nurkancana dalam Susanto  bahwa usaha untuk 

meningkatkan minat belajar dapat dilakukan seperti berikut:
45

 

1) Meningkatkan minat anak-anak; setiap guru mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan minat siswanya. Karena minat merupakan komponen yang 

penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan, serta 

pembelajaran di ruang kelas pada khususnya.  

2) Memelihara minat yang timbul; apabila anak-anak menunjukkan minat 

yang kecil, maka tugas guru untuk memelihara minat tersebut.  

3) Mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik; madrasah 

merupakan lembaga yang menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam 

masyarakat, maka madrasah harus mengembangkan aspek ideal agar 

anakanak menjadi anggota masyarakat yang baik. 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anakanak tentang 

lanjutan studi atau pekerjaan sesuai baginya; minat merupakan bahan 

pertimbangan untuk mengetahui kesenangan anak, sehingga kecenderungan 

minat terhadap sesuatu yang baik perlu bimbingan lebih lanjut. 

Bila usaha usaha di atas tidak berhasil, pengajar dapat memakai insentif dalam 

usaha mencapai tujuan pengajaran. Insentif merupakan alat yang di pakai untuk 

membujuk seseorang agar melakukan seuatu yang tidak mau melakukannya atau 

yang tidak dilakukannya dengan baik. Diharapkan pemberian insentif akan 

membangkitkan minat belajar siswa dan minat terhadap bahan yang diajarkan akan 

muncul. 

f. Indikator Minat Belajar 

Menurut Djamarah  indikator minat belajar yaitu rasa suka/senang, pernyataan 

lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan adanya kesadaran untuk belajar tanpa di 

suruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian. 

Herlina mengungkapkan beberapa indikator dari minat belajar antara lain : 

1) Rasa tertarik, yaitu ketertarikan terhadap pelajaran di kelas.  

2) Perasaan senang, yaitu kesukaan terhadap mata pelajaran  
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3) Perhatian, yaitu keaktifan jiwa yang dipertinggi terhadap apa yang 

dipelajarinya  

4) Partisipasi, yaitu keikutsertaan siswa di dalam proses pembelajaran  

5) Keinginan/kesadaran, yaitu rasa keinginantahuan yang tinggi tanpa unsur 

paksaan.
46

 

Menurut Slameto siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:
47

 

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus.  

2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 

Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati.  

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya.  

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

Menurut Dinar Barokah, beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar 

yang tinggi hal ini dapat dikenali melalui proses belajar dikelas maupun dirumah 

yaitu: 

1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran 

bahasa Indonesia, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang berhubungan 

dengan bahasa Indonesia. Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk 

mempelajari bidang tersebut. 

2) Ketertarikan Siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk cenderung 

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

efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) 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 hal yang lain 

Seseorang yang memiliki minat pada objek tertentu maka dengan 

sendirinya dia akan memperhatikan objek tersebut. 
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4) Bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik 

Tidak semua siswa menyukai suatu bidang studi pelajaran karena faktor 

minatnya sendiri. Ada yang mengembangkan minatnya terhadap bidang 

pelajaran tersebut karena pengaruh dari gurunya,teman sekelas, bahan 

pelajaran yang menarik.Walaupun demikian lama-kelamaan jika siswa 

mampu mengembangkan minatnya yang kuat terhadap mata pelajaran 

niscaya ia bisa memperoleh prestasi yang berhasil sekalipun ia tergolong 

siswa yang berkemampuan rata-rata. 

5) Keterlibatan siswa 

Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan 

dari obyek tersebut 

Menurut Hidayat yang dikutip oleh Noor Komari Pratiwi menyebutkan beberapa 

indikator minat, diantaranya: 

1) Keinginan, yaitu sesuatu yang muncul dari dorongan diri untuk melakukan 

suatu pekerjaan  

2) Perasaan Senang, yaitu kecenderungan untuk menyukai pelajaran  

3) Perhatian, yaitu konsentrasi jiwa individu terhadap pengertian, pengamatan, 

dan sebagainya.  

4) Perasaan Tertarik, yaitu kecenderungan terhadap orang, benda, maupun 

kegiatan berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri.  

5) Giat Belajar, yaitu aktivitas di luar madrasah 

6) Mengerjakan Tugas, yaitu kebiasaan yang diberikan guru  

7) Menaati Peraturan, yaitu kecenderungan yang kuat untuk menaati dan 

mematuhi aturan karena tahu konsekuensi yang akan didapatkan.
48

 

Slameto mengatakan bahwa beberapa indikator minat belajar yaitu: perasaan 

senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Dari definisi yang 

dikemukakan mengenai indikator minat belajar tersebut diatas maka dalam 

penelitian ini menggunakan indikator minat yaitu:
49

 

 

                                                           
48

 “Syarif Hidayat dan Asroi, Manajemen Pendidikan Substansi dan Implementasi dalam Praktik 

Pendidikan di Indonesia (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2013), hlm.89”, n.d. 
49

 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya…, hlm. 79 



49 
 

 

1) Perasaan Senang. Apabila seorang siswa memiliki perasaan senang 

terhadap pelajaran tertentu maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. 

Contohnya yaitu senang mengikuti pelajaran, tidak ada perasaan bosan, dan 

hadir saat pelajaran.  

2) Keterlibatan Siswa Ketertarikan seseorang akan obyek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan 

kegiatan dari obyek tersebut. Contoh: aktif dalam diskusi, aktif bertanya, 

dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.  

3) Ketertarikan Berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan 

pada sesuatu benda, orang, kegiatan atau biasa berupa pengalaman afektif 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Contoh: antusias dalam 

mengikuti pelajaran, tidak menunda tugas dari guru. 

4) Perhatian Siswa Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap 

sama dalam penggunaan sehari-hari, perhatian siswa merupakan 

konsentrasi siswa terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 

mengesampingkan yang lain. Siswa memiliki minat pada obyek tertentu 

maka dengan sendirinya akan memperhatikan obyek tersebut. Contoh: 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi. 

 

g. Fungsi dan Pentingnya Pengukuran Minat Belajar 

Minat berhubungan erat dengan sikap kebutuhan seseorang dan mempunyai 

fungsi sebagai berikut:
50

 

1) Sumber motivasi yang kuat untuk belajar 

Anak yang berminat terhadap sebuah kegiatan baik permainan maupun 

pekerjaan akan berusaha lebih keras untuk belajar dibandingkan anak yang 

kurang berminat. 

2) Minat memengaruhi bentuk intensitas apresiasi anak 

Ketika anak mulai berfikir tentang pekerjaan mereka di masa yang akan 

datang, semakin besar minat mereka terhadap kegiatan di kelas atau di luar 

kelas yang mendukung tercapainya aspirasi tersebut. 
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3) Menambah kegairahan pada setiap kegiatan yang ditekuni seseorang 

Anak yang berminat terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan, pengalaman 

mereka jauh lebih menyenangkan dari pada mereka yang merasa bosan. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pemerolehan 

pembelajaran siswa, diantaranya minat. Minat dapat mempengaruhi kualitas 

pencapaian belajar siswa dalam bidang studi tertentu.
51

 

Siswa yang mampu mengembangkan minatnya dan mampu mengerahkan segala 

daya upayanya untuk menguasai mata pelajaran tertentu. Minat merupakan faktor 

pendorong bagi anak didik dalam melaksanakan usaha untuk mencapai keberhasilan 

dalam belajar dengan demikian jelas terlihat bahwa minat sangat penting dalam 

pendidikan, karena merupakan sumber usaha anak didik. 

Secara lebih terinci arti dan peranan penting minat dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan belajar atau studi ialah: 

1) Minat melahirkan perhatian yang serta merta 

Perhatian seseorang terhadap sesuatu hal dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu perhatian yang serta merta, dan perhatian yang dipaksakan, 

perhatian yang serta merta secara spontan, bersifat wajar, mudah bertahan, 

yang tumbuh tanpa pemaksaan dan kemauan dalam diri seseorang, sedang 

perhatian yang dipaksakan harus menggunakan daya untuk berkembang dan 

kelangsungannya. 

2) Minat memudahkan terciptanya konsentrasi 

Minat memudahkan terciptanya konsentrasi dalam pikiran seseorang. 

Perhatian serta merta yang diperoleh secara wajar dan tanpa pemaksaan 

tenaga kemampuan seseorang memudahkan berkembangnya konsentrasi, 

yaitu memusatkan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran. Jadi, tanpa minat 

konsentrasi terhadap pelajaran sulit untuk diperhatikan. 

3) Minat mencegah gangguan perhatian di luar 

Minat studi mencegah terjadinya gangguan perhatian dari sumber luar 

misalnya, orang berbicara. Seseorang mudah terganggu perhatiannya atau 

sering mengalami pengalihan perhatian dari pelajaran kepada suatu hal 

yang lain, kalau minat studinya kecil. Dalam hubungan ini Donald Leired 

menjelaskan bahwa gangguan-gangguan perhatian seringkali disebabkan 
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oleh sikap bathin karena sumber-sumber gangguan itu sendiri. Kalau 

seseorang berminat kacil bahaya akan diganggu perhatiannya. 

4) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

Bertalian erat dengan konsentrasi terhadap pelajaran ialah daya mengingat 

bahan pelajaran. Pengingatan itu hanya mungkin terlaksana kalau seseorang 

berminat terhadap pelajarannya. 

5) Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri 

Kejemuan melakukan sesuatu atau terhadap sesuatu hal juga lebih banyak 

berasal dari dalam diri seseorang daripada bersumber pada hal-hal di luar 

dirinya. Oleh karena itu, penghapusan kebosanan dalam belajar dari 

seseorang juga hanya bisa terlaksana dengan jalan pertama-tama 

menumbuhkan minat belajar dan kemudian meningkatkan minat itu 

sebesar-besarnya. 

Ada beberapa alasan mengapa guru/dosen perlu mengadakan pengukuran minat 

kepada peserta didik menurut Wayan Nurkacana yaitu:
52

 

1) Untuk meningkatkan minat peserta didik 

2) Memelihara minat yang baru tumbuh 

3) Mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik 

tentang lanjutan study atau pekerjaan yang cocok lainnya. 

3. E-Learning  

a. Pengertian E-Learning 

Salah satu kemajuan ilmu teknologi yang dapat digunakan yaitu web. Web 

merupakan sumber data yang dapat diakses oleh semua orang. Dengan 

menggunakan salah satu software browser maka pemakai dapat menjelajahi segala 

informasi dan berita-berita dunia. Istilah e-learning memiliki definisi yang sangat 

luas. E-learning terdiri dari huruf e yang merupakan singkatan dari elektronik, dan 

learning yang artinya pembelajaran. Dengan demikian, e-learning bisa diartikan 

sebagai pembelajaran yang memanfaatkan bantuan elektronik, khususnya perangkat 

komputer. Fokus paling penting dalam e-learning adalah proses belajarnya (learning) 

itu sendiri, dan bukan pada “e” (elektronik), karena elektronik hanya sebagai alat 
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bantu saja. Pelaksanaan e-learning menggunakan bantua audio, video dan perangkat 

komputer atau kombinasi dari ketiganya.
53

 

Istilah e-learning dapat pula didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi 

inormasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk duniamaya. Defiisi e-

learning sebenarnya sangatlah luas bahkan sebuah portal yang menyediakan 

informasi tentang suatu topik dapat tercakup dalam lingkup e-learning ini. namun, 

istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 

transformasi proses pembelajaran yang ada di madrasah ke dalam bentuk digital 

yang dijembatani oleh teknologi internet. 

Jaya Kumar C. Koran, mendefinisikan e-lerning sebagai sembarang pengajaran 

dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektrnik (LAN, WAN atau 

internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula 

yang mendefinisikan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang 

dilakukan melalui media internet.
54

 

Rosenberg menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan 

penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada denga Cambell dan 

Kamarga yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai 

hakikat elearning. Bahkan Onno W. Purbo menjelaskan bahwa istilah “e” atau 

singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala 

teknologi yang digunkan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi 

elektronik internet.
55

 

Dasar penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga 

dapat kita temukan dalam Alquran. Firman Allah Swt. dalam surah al-Naḥl ayat 44, 

yaitu: 

 َ   لِلنَّاِس َما نُػّزَِؿ إِلَْيِهْم َكَلَعلَُّهْم يَػتَػَككَُّركفَ بِٱْلبَػيِّنََِٰت َكٱلزُّبُِر ۗ َكأَنزَْلَنآ ِإلَْيَك ٱلذِّْكَر لِتُػبَػيِّ

Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. 
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Dalam ayat ini menurut tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 

menyatkan bahwa dalam tafsiranya yakni Kami mengutus para Rasul dari kalangan 

manusia tersebut dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kitab-kitab yang 

diturunkan. Kami menurunkan kepadamu -wahai Rasul- Al-Qur`ān agar kamu 

menjelaskan kepada manusia apa yang memerlukan penjelasan supaya mereka mau 

menggunakan akal pikiran mereka lalu mengambil pelajaran dari kandungannya. 

Selain itu dalam penerapan nya E-learning yang merupakan media pembelajaran 

baik berupa audio maupun visual. Dalam penggunaan E-learning khususnya media 

pembelajaran Visual yakni seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran 

yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat 

tersebut. Dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 31: 

ُؤََّلٓ  ِئَكِة فَػَقاَؿ أَۢنبِػ ُوِِن ِبَِْْسَآِء هََٰٓ ـَ ٱْْلَْْسَآَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى ٱْلَملََٰٓ ِدِقيَ َكَعلََّم َءاَد ِء ِإف ُكنُتْم صََٰ  

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-

orang yang benar!" 

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam a.s. 

nama nama benda seluruhnya yang ada di bumi, Kemudian Allah memerintahkan 

kepada malaikat untuk menyebutkan-nya, yang sebenarnya belum diketahui oleh 

para malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam as. Diperintahkan 

oleh Allah SWT tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah SWT.  

Menurut penfasiran Quraish Shihab, Setelah menciptakan Adam, lalu 

mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil 

manfaat dari alam, Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. 

“Sebutkanlah kepada-Ku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian 

beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan, dan tidak ada yang lebih 

baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian itu memang benar,” firman Allah 

kepada malaikat. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Elearning 

merupakan sebuah bentuk pemanfaatan teknologi internet untuk pengalaman belajar. 

E-learning juga dilihat sebagai bentuk inovasi dalam proses belajar yang dapat 

didesain dengan baik, yang lebih terpusat pada pengguna, lebih interaktif yang 
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memiliki berbagai kemudahan bagi pengguna karena dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja. 

Secara terminologi, e-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang 

dilakukan melalui network (jaringan komputer), biasanya lewat internet atau 

intranet. E-learning berarti proses transformais pembelajaran dari yang berpusat dari 

pengajar menjadi berpusat pada pebelajar. Pembelajaran tidak tergantung pada 

pegajar, karena akses informasi lebih luas dan lengkap sehingga pebelajar dapat 

belajar kapan saja dan dimana saja. 

E-learning merupakan salah satu strategi atau media pembelajaran paling efektif 

yang mampu menjangkau tempat yang sangat luas, dengan biaya yang relatif murah. 

Untuk mengakses materi pembelajaran pada elearning diperlukan komputer dengan 

jaringan internet intranet. Materi pembelajaran selalu ada kapanpun dan dimanapun 

dibutuhkan. Sehingga dapat mengatasi kendala jarak, ruang dan waktu. Degan 

demikian, pembelajaran melalui e-learning bisa berlangsung kapan saja, dimana 

saja, melalui jalur mana saja dengan kecepatan apapun. Dalam pembelajaran itu 

pengajar dan peserta didik tidak perla berada di tempat tau di waktu yang sama 

untuk melangsungkan proses pembelajaran, namun cukup dengan menggunakan 

internet sebagai medianya. 

Media pembelajaran e-learning merupakan suatu cara memanfaatkan teknologi 

digital untuk proses belajar sehingga pembelajaran dapat lebih terbuka, terdistribusi, 

dan fleksibel.
56

 E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis 

elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan 

dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam 

bentuk web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih 

luas, inilah makanya sistem e-learning dengan menggunakan internet disebut juga 

internet enable learning.
57

 

Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Informasi-

informasi perkuliahan juga bisa real-time. Begitu juga dengan komunikasinya, 

meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi perkuliahan bisa 

dilakukan online dan real-time. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses, 
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inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. 

Kapanpun mahasiswa bisa mengakses sistem ini. Aktivitas perkuliahan ditawarkan 

untuk bisa melayani seperti perkuliahan biasa. Ada penyampaian materi berbentuk 

teks maupun hasil penyimpanan suara yang bisa didownload, selain itu juga ada 

forum diskusi, bisa juga seorang dosen memberikan nilai, tugas dan pengumuman 

kepada mahasiswa. 

Media pembelajaran e-learning adalah program aplikasi berbasis internet yang 

memuat semua informasi tentang informasi seputar pendidikan yang jelas, dinamis, 

dan akurat serta up to date serta memberikan kemudahan bagi para pebelajar untuk 

melakukan pembelajaran secara online. Dengan adanya e-elarning berbasis web 

dapat membantu strategi pembelajaran dalam menyebarkan informasi mengenai 

pendidikan secara lebih luas. Sedangkan menurut Sitzmann dan Katherine Ely 

pembelajaran menggunakan kelas dan e-learning menunjukkan ratarata peningkatan 

hasil belajar.
58

 

b. Karakteristik E-Learning 

E-learning tidak sama dengan pembelajaran konvensional. E-learning memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
59

 

1) Interactivity (interaktivitas), tersedianya jalur yang lebih banyak, baik 

secara langsung seperti chatting atau messenger atau tidak langsung, seperti 

forum, mailing list atau buku tamu. 

2) Independency (kemandirian), fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, 

tempat, guru dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi 

terpusat pada mahasiswa. 

3) Accessibility (aksesibilitas), sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah 

diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih 

luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran 

konvensional. 

4) Enrichment (pengayaan), kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah 

dan materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan 

teknologi informasi seperti video streaming, simulasi dan animasi. 
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Keempat karakteristik diatas, merupkan hal yang membedakan elearning dari 

kegiatan pembelajaran secara konvensional. Dalam elearning, daya tangkap 

mahasiswa terhadap materi pembelajaran tidak lagi tergantung pada dosen, karena 

mahasiswa mengonstruk sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar 

yang disampaikan melalui interface situs web. Dalam e-learning pula, sumber ilmu 

pengetahuan tersebar di mana mana serta dapat dengan mudah digunakan oleh setiap 

orang. Hal ini dikarenakan sifat media interner yang global dan bisa diakses oleh 

siapapun yang terkoneksi didalamnya. 

Materi pembelajaran berbasis web utamanya berupa tulisan yang haus dibaca 

(berada pada puncak kerucut pengalaman). Dalam pembelajaan berbasis web juga 

disertai materi berupasimulasi untuk meningkatkan kemampuan motorikpebelajar 

(berada pada wilayah dasar kerucut pengalaman). Selain itu, dengan adanya metode 

blended learning, pembelajaran berbasis web dapat diperkaya dengan menyentuh 

bagian paling dasar dari kerucut pengalaman Dale, melakukan yang sebenarnya 

(doing the real thing). 

c. Manfaat Pembelajaran E-learning 

Kho You Tung dalam Rusman mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam 

arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadikan 

wakil guru yang mewakili sumber belajar. Kemudian Cisco dalam Rusman 

mendefenisikan filosofis e-learning sebagai berikut:
60

 

1) E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan 

pelatihan secara online.  

2) E-learning menyediakan separangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap 

buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 

menjawab tantangan perkembangan globalisasi.  

3) E-learning tidak berarti menggantikan model pembelajaran konvensional di 

dalam kelas, tetapi memperkaya model belajar tersebut melalui pengayaan 

content dan pengembangan teknologi pendidikan.  

4) Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara 

penyampaiannya. Makin baik keselarasan antarkonten dan alat penyampai 
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dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada 

gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. 

E-learning mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan bahan atau materi 

pelajaran. Guru dapat menempatkan bahan-bahan ajar dan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh siswa. 

Secara lebih rinci, manfaat e-learning dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: 

1) Dari sudut murid: E-learning memungkinkan berkembangnya fleksibilitas 

belajar yang tinggi. Artinya, siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar 

setiap saat secara berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian ini, 

mahasiswa dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi 

pembelajaran.  

2) Dari sudut guru: E-learning banyak memberikan manfaat bagi guru , 

terutama yang berkaitan dengan: 

a) Lebih mudah dalam melakukan pemutakhiran bahan-bahanbelajar yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

b) Mengontrol kegiatan belajar siswa  

c) Mengecek apakah siswa telah mengerjakan soal-soallatihan setelah 

mempelajari topik tertentu.  

d) Memeriksa jawaban siswa dan memberitahukan hasilnya kepada 

siswa.
61

 

Wulf dalam Euis Karwati mengemukakan manfaat pembelajaran elearning 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan 

pendidik.  

2) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dimana saja dankapan saja.  

3) Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas 

4) Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran.
62

 

Selain itu, R. Prayogi juga berpendapat beberapa manfaat dari penggunaan e-

learning yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 

merangsang minat peserta didik untuk belajar.  

                                                           
61

 Munir, “Pembelajaran Jarak Jauh (Berbasis…, hlm. 54 
62

 “Euis Karwati,„Pengaruh Pembelajaran Elektronik (E-Learning) Terhadap MutuBelajarMahasiswa‟, 

Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol. 17 No. 1, Juli 2014.hlm. 44-45”, n.d. 



58 
 

 

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi.  

3) Menciptakan situasi belajar yang menyenangkan.  

4) Menjadikan belajar lebih efesien dan bermakna.  

5) Komunikasi pembelajaran dilakukan dimana saja dan kapan saja.
63

 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan E-Learning 

Kelebihan E-learning 

Menurut Kun Khamidah dan Ramadian Agus Triyono menjelaskan bahwa :“e-

learning memiliki beberapa keunggulan”. diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pemerataan memperolehkesempatan belajar.  

2) Meningkatkan kompetensi belajar siswa,sebagai akibat dari yang semula 

teacherlearning center menjadi student learningcenter.  

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilanguru dalam memberikan 

pelajaran.  

4) Meningkatkan kemampuan siswa dalammengatasi masalah secara mandiri.  

5) Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatanSDM guru.  

6) Meningkatkan efisiensi apabila dilihat dari sisipembiayaan dan strategi 

pembangunanjangka panjang. 

E-learning memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung keberhasilan 

mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini, manfaat e-learning sebagaimana 

mpendapat Sudarwan Danim & Khairil, Soekartawi, Uwes A. Chaeruman dan Made 

Wena:
64

 

1) Mengatasi persoalan jarak dan waktu 

E-learning membantu pembuatan koneksi yang yang memungkinkan peserta 

didik masuk dan menjelajahi lingkungan belajar baru, mengatasi hambatan jarak 

jauh dan waktu. Hal ini memungkinkan pembelajaran bisa diakses dengan 

jangkauan yang lebih luas atau bisa diakses dimana saja dan tanpa terkendala 

waktu atau bisa diakses kapan saja. 

 

 

                                                           
63

 “R. Prayogi, dkk, „Hubungan Komunikasi Pembelajaran Sistem E-learning denganMotivasi Belajar 

Siswa‟, Jurnal Komunikasi ISSN 2442-3882 Vol. 1 No. 2, Oktober 2015, hlm. 101”, n.d. 
64

 “Pusvyta Sari, „Memotivasi Belajar Dengan Menggunakan E-learning‟. Jurnal Umum Qura. Vol. VI, 

No. 2 September 2015, hlm. 27”, n.d. 



59 
 

 

2) Mendorong sikap belajar aktif 

E-learning memfasilitasi pembelajaran bersama dengan memungkinkan 

peserta didik untuk bergabung atau menciptakan komunitas belajar yang 

memperpanjang kegiatan belajar secara lebih baik diluar kelas baik secara 

individu maupun secara kelompok. Situasi ini dapat membuat pembelajaran lebih 

kostruktif, kolaboratif, serta terjadi dialog baik antara dosen dan mahasiswa 

maupun antar mahasiswa satu sama lain. 

3) Membangun suasana belajar baru 

Dengan belajar secara online, peseta didik menemukan lingkingan 

yangmenunjang pembelajaran dengan menawarkan suasana baru sehingga 

peserta didik lebih antusias dalam belajar. 

4) Meningkatkan kesempatan belaajar lebih 

E-learning meningkatkan kesempatan belajat bagi peserta didik dengan 

menawarkan pengalaman virtual dan alat-alat yang menghemat waktu mereka, 

sehingga memungkinkan mereka belajar lebih lanjut. 

5) Mengontrol proses belajar 

Baik pendidik maupun peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau 

petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet/web, sehingga 

keduanya bisa saling menilai babaimana bahan ajar dipelajari. E-learning 

menawarkan kemudahan pendidik untuk mengecek apakah peserta didik 

mempelajari materi yang diunggah, mengerjakan soal-soal latihan dan tugasnya 

secara online. 

6) Memudahkan pemutakhiran bahan ajar bagi pendidik 

E-learning memberikan kemudahan bagi pendidik untuk memperbarui, 

menyempurnakan bahan ajar yang diungga dengan e-learning. Pendidik juga 

dapat memilih bahan ajar yang lebih aktual dan kontekstual. 

7) Mendorong tumbuhnya sikap kerjasama 

Hubungan komunikasi dan interaksi secara online antar guru/pendidik, duru 

dengan peserta didik dan antar peserta didik mendorong tumbuhnya sikap 

kerjasama dalam memecahkan masalah pembelajaran. 

8) Mengakomodasi berbagai gaya belajar 

E-learning dapat menghadirkn pembelajaran dengan bebagai modalitas belajar 

(multisensory) baik audio, visual mauun kinestik sehingga dapat memfasilitasi 

peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda-beda. 
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Rusman mengemukakan petunjuk tentang manfaat penggunaan e-learning 

sebagai berikut:
65

 

1) Tersedianya fasilitase-moderating dimana pendidik dan peserta didik dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler.  

2) Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk 

belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet.  

3) Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan pelajaran setiap saat dan 

dimana saja.  

4) Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan 

bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih 

mudah. 

5) Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui 

internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak.  

6) Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadiaktif dan 

lebih mandiri.  

7) Relatif lebih efesien 

Menurut Bates dan Wulf dalam Munir menjelaskan empat kelebihan dari 

pembelajaran e-learning, yaitu:
66

 

1) Meningkatkan interaksi pembelajaran 

Pembelajaran jarak jauh online yang dirancang dan dilaksanakan secara 

cermat dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara pembelajar 

dengan materi pembelajaran, pembelajar dengan pengajar, dan diantara 

sesama pembelajar. 

2) Mempermudah interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja 

Pembelajar dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar kapan saja 

sesuai dengan ketersediaan waktunya dan di manapun dia berada, karena 

sumber belajar sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses 

oleh pembelajar melalui online learning. Begitu pula dengan tugas-tugas 

kegiatan pembelajaran,dapar diserahkan kepada pengajar begitu selesai 

dikerjakan, tanpaharus menunggu sampai ada janji untuk bertemu dengan 

pengajar. 
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3) Memiliki jangkauan yang lebih luas 

Pembelajaran jarak jauh online yang fleksibel dari segi waktu dan tempat, 

menjadikan jumlah pembelajar yang dapat dijangkau kegiatan pembelajaran 

melalui online e-learning semakin banyak dan terbuka secara luas bagi siapa 

saja yang membutuhkannya. 

4) Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran 

Fasilitas yang tersedia dalam teknologi online e-learning dan berbagai 

software yang terus berkembang turut membantu mempermudah 

pengembangan materi pembelajaran elektronik. 

Kekurangan E-Learning 

Selain memiliki banyak kelebihan, seperti model pembelajaran lain elearning 

juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 

1) Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar 

sesama peserta didik itu sendiri.  

2) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan 

sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial.  

3) Proses pembelajarannya cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan.  

4) Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang 

menggunakan komputer.  

5) Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung 

gagal.  

6) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet  

7) Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan 

mengoperasikan internet.  

8) Kurang personel dalam hal penguasaan bahasa programan komputer.
67

 

Kekurangan e-learning sebagaimana disarkan dari pendapat Munir antara lain:
68

 

1) Penggunaan e-learning sebagai pemblajaran jarak jauh, membuat peserta 

didik dan pengajar terpisah secara fisik, demikian pula antara peserta didik 

satu dengan lainnya. Keterpisahan secara fisik ini bisa mengurangi atau 

bahkan meniadakan komunikasi secara langsung antara egajar dan peserta 
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didik. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan pengajar dan peserta didik 

kurang dekat sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran. Kirangnya 

interaksi ini juga dikhawatirkan menghambat pembentukan sikap, nilai, 

moral, atau sosial dalam proes pembelajaran sehingga tidak dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan, namun jika lebih 

terfokus pada aspek teknologimya dan bukan pada aspek pendidikannya 

maka ada kecederungan lebih memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis/ 

komersial dan mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan 

akademik, perilaku, sikap, sosial atau keterampilan pesrta didik. 

3) Proses pembelajaran cenderung ke arahpelatihan dan pendidikan yang lebih 

menekankan aspek pengetahuan atau psikomotor dan kurang memperhatikan 

aspek afektif. 

4) Pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi, metod atau teknik 

pembelajaran berbasis TIK. Jika tidak menguasai, maka proses transfer ilmu 

pengetahuan atau informasi jadi terhambat dan bahkan bisa menggagalkan 

proses pembelajaran. 

5) Proses pembelajaran melalui e-learning menggunakan layanan internet yang 

menuntut peserta didik untuk belajar mandiri tanpa menggantungkan diri 

pada pengajar. Jika peserta didik tidak mampu belajar mandiri dan motivasi 

belajar rendah, maka ia akan sulit mencapai tujuan pembelajaran. 

6) Kelemahan secara teknis yaitu tidak semua peserta didik dapat 

memanfaatkan fasilitas internet karena tidak tersedia atau kurangnya 

komputer yang terhubungan dengan internet. Belum semua lembaga 

pendidikan menyediakan fasilitas listrik dan infrastruktur yang mendukung 

pembelajaran menggunakan e-learning. Jika peserta didik berusaha 

menyediakan sendiri fasilitas tersebut atau menyewa di warnet bisa 

terkendala masalah biaya. 

7) Jika tidak menggunakan perangkat luank sumber terbuka, bisa 

menimbulakan masalah keterbatasan ketersediaan perangkat lunak yang 

biayanya relatif mahal. 
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8) Kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet secara lebih 

optimal.
69

 

 

e. Fungsi E-Learning 

Menurut Kun Khamidah dan Ramadian Agus Triyono menjelaskan 

bahwa:“terdapat tiga fungsi e-learning terhadap proses pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas yaitu suplementer, komplementer maupun substitusi”. 

1) Suplementer 

Suatu sistem e-learning dikatakan memiliki fungsi suplementer atau 

tambahan apabila pembelajar memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan 

apakah akan menggunakan sistem e-learning atau tidak. 

2) Komplementer 

Sistem e-learning dikatakan bersifat komplementer atau pelengkap apabila 

materi dalam e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi 

pembelajaran yang telah diterima di dalam kelas. 

3) Substitusi  

Pada beberapa lembaga pendidikan modern yang memberikan kebebasan 

mutlak kepada peserta didiknya untuk memilih jenis pembelajaran yang 

diinginkan, tujuannya adalah untuk untuk meningkatkan fleksibilitas 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kegiatan lainnya. 

 

f. Media Pembelajaran menggunakan E-Learning 

Menurut Haughey dalam Oos M. Anwas ada 3 pilihan yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran berbasis internet yaitu anatara lain:
70

 

1) Web course: penggunaan internet untuk keperluan pendidikan dimana peserta 

didik dan pengajar sepemuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap 

muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasana, latihan, ujian dan 

kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. 

Model ini dirancang untuk pembelajaran yang menggunakan sistem jarak 

jauh. 
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2) Web centric course: penggunaan internet yang memadukan antara belajar 

jarak jauh dan tatap muka (konvensional) sebagian materi disampaikan 

melului internet dan sebagaian lain melalui tatap muka. Fungsinya saling 

melengkapi. Dalam model ini, pengajar dapat memberikan petunjuk pada 

pesrta didik untuk mempelajari materi pembelajaran melului web yang telah 

dibuatnya. Peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain 

dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka pesrta didik dan pengajar 

lebih banyak diskudi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui 

internet tersebut. 

3) Web enhaced course: pemanfaatan internet untukmenunjang peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas. Internet memberikan pengayaan dan 

komunikasi antara peserta didik dan pengajar, sesama peserta didika\, 

anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber lain. 

Menurut Soekartawi pada dasrnya cara penyampaian atau cara pengiriman 

(delivery system) dari e-learning dapat digolongkan menjadi dua yaitu komunikasi 

satu arah (one way communication) dan komunikasi dua arah (two way 

communication). Komunikasi atau interaksi pengajar dengan peserta didik melalui e-

learning tergolong sebagai komunikasi dua arah. Sistem dua arah ini juga 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu, synchronous dan asynchronous. Synchronous 

merupakan aplikasi yang berjalan secara waktu nyata dimana seluruh pemakai dapat 

berkomunikasi pada waktu yang sama, mislanya chating dan video conference. 

Sedangkan asynvchronous adalah aplikasi yang tidak tergantung pada waktu 

tertentu, seluruh pemakai dapat mengakses sistem dan melakukan komunikasi sesuai 

dengan waktu masing-masing, misalnya melalui milis dan e-mail.
71

 

Menurut Herman Dwi Surjono, sistem e-learning dapat diimplementasikan 

dalambentuk asynchronous, synchronous, atau campuran antara keduanya. Selain 

itu, dikenal pula istilah blended learning (hybrid learning). Dalam pembelajaran 

dalam sistem ini, materi pembelajaran secara umum tersaji di internet, pengajar 

secara berkelanjutan megelola dan mengadakan beberapa pertemuan tatap muka 

secara langsung dengan peserta didik.
72
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Taslim, Toresa dan Syahtriatna dengan judul Pengaruh Pengaplikasian E-learning 

terhadap Hasil Belajar (Studi Kasus:Mahasswa Keamanan Komputer Fasilkom 

Unilak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan memanfaatkan e-

learning tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar.
73

 Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan adalah Variabel X yakni E-Learning 

dan Variabel Y yaitu Hasil Belajar. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah tidak ada variabel minat belajar, dan juga 

tempat dan subjek penelitian. 

2. Lulu Choirun Nisa dengan judul penelitian Pengaruh Pembelajaran Elearning 

terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Statistics Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara penggunaan e-learning 

terhadap hasil belajar.
74

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pengaruh penggunaan media 

pembelajaran e-learning dengan google meet terhadap hasil belajar siswa pada kelas X 

OTKP.
75

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan 

adalah varibel X1 yaitu E-Learning dan variabel Y Hasil Belajar. Sedangkan 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel 

X2 yaitu Minat Belajar dan juga tempat dan subjek penelitian. 

3. Dini Oktarika dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Media E-

Learning Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah E-Learning Di 

Program Studi P.TIK.”. Hasil pengolahan data diperoleh pembelajaran 

menggunakan media e–learning yaitu 76,93% dan minat belajar mahasiswa 

menggunakan e–learning 78,91. Uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,948. Karena nilai thitung > dari ttabel terdapat pengaruh penggunaan media e-
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learning terhadap minat belajar mahasiswa pada mata kuliah e-learning di Prodi 

P.TIK.
76

 

 

C. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting.
77

 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas maka kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Independen  (X1) : Pemanfaatan E-Learning 

     (X2) : Minat Belajar 

Variabel Dependen  (Y) : Hasil Belajar 

1. Jika pembelajaran melalui E-Learning dilaksanakan dengan baik, maka hasil 

belajar peserta didik peserta didik juga tinggi. 

2. Jika pembelajaran melalui minat belajar dilaksanakan dengan baik, maka hasil 

belajar peserta didik peserta didik juga tinggi. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

di anggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, 

hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan di uji kebenarannya 

melalui data yang di peroleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan 

pernyataan keadaan parameter yang akan di uji melalui statistik sampel.
78

 

1. Pengaruh pemanfaatan E-Learning terhadap Hasil Belajar peserta didik di MTs N 1 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh pemanfaatan melalui E-Learning terhadap hasil  

belajar peserta didik di MTs N 1 Bandar Lampung tahun  pelajaran 2020/ 

2021. 

Ha : Terdapat  pengaruh pemanfaatan E-Learning terhadap hasil belajar   

            peserta didik di MTs N 1 Bandar Lampung tahun  pelajaran 2020/ 2021. 
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2. Pengaruh minat belajar peserta didik terhadap Hasil Belajar di MTs N 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Ho : Tidak terdapat Pengaruh minat belajar peserta didik terhadap Penilaian Hasil  

     Belajar di MTs N 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Ha : Terdapat  Pengaruh minat belajar peserta didik terhadap Penilaian Hasil  

   Belajar di MTs N 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021. 

3. Pengaruh pemanfaatan E-Learning dan minat belajar peserta didik terhadap Hasil 

Belajar di MTs N 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Ho : Tidak terdapat Pengaruh pemanfaatan E-Learning  dan minat belajar peserta  

  didik terhadap Penilaian Hasil Belajar di MTs N 1 Bandar Lampung tahun  

 pelajaran 2020/ 2021. 

Ha : Terdapat  Pengaruh pemanfaatan E-Learning dan minat belajar peserta didik  

  terhadap Penilaian Hasil Belajar di MTs N 1 Bandar Lampung tahun  

 pelajaran 2020/ 2021. 
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