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ABSTRAK

PENGARUH HASIL TES FORMATIF BIDANG STUDI AL-QUR’AN HADITS 
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII MTs 

MUHAMMADIYAH SUKARAME BANDAR LAMPUNG

Oleh
Lilis Mukhlisoh

Salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan adalah adanya 
guru sebab gurulah yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di 
dalam kelas termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar.
Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui, sudah sejauh
manakah peserta didik “telah terbentuk” (sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan) 
setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 
Kemudian dalam pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas siswa, karena dalam 
pembelajaran kemampuan siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam proses 
belajar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar ialah adanya 
motivasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besarkah pengaruh 
hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas 
VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil tes 
formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 
MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan
penelitian survei (survey research) sedangkan penelitian menurut jenis data yang 
digunakan adalah jenis kuantitatif (data berbentuk angka). Populasi dalam penelitian 
ini seluruh siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung
dengan jumlah 39 siswa. Karena jumlah siswa 39 orang, maka semua populasi 
dijadikan sampel sehingga penelitian ini adalah penelitian dengan sampling jenuh.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan angket motivasi 
belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan rumus regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS 23.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa hasil tes formatif bidang 
studi Al-Qur’an Hadits mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini 
dilihat dari perhitungan regresi sederhana yang didapat adalah = 48,104 + 0,429X. 
Hal itu menunjukkan bahwa pengaruh hasil tes formatif positif dan signifikan 
terhadap motivasi belajar siswa.

Kata Kunci : Tes Formatif, Motivasi.
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MOTTO

...        

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.(QS. Ar-Ra’d: 11)1

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir (Bandung: Jabal, 2010), h. 199.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

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

yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Menyikapi tujuan pendidikan yang begitu kompleks maka pelaksanaan 

pendidikan perlu  mendapat perhatian yang serius, mengingat pendidikan sangat 

berperan dalam kelangsungan hidup suatu negara, sedangkan salah satu komponen

yang sangat penting dalam pendidikan adalah adanya guru sebab gurulah yang 

paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam hal 

ini, salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah menilai kemajuan 

proses belajar mengajar.2 Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung

jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi termasuk didalamnya 

melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar.

                                                          
1Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II) (Bandung: Pustaka Setia,

2010), h. 206.
2Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), h.19.
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Menurut Benjamin Bloom mengartikan evaluasi sebagai kumpulan realitas 

yang disusun secara sistematis guna memperoleh pengetahuan mengenai terjadi 

tidaknya perubahan dalam prestasi peserta didik. Evaluasi merupakan proses 

pendiskripsian dan informasi tentang hasil tindakan yang telah dinilai yang akan 

dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.3

Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran adalah 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan 

intruksional oleh siswa sehingga diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut 

tersebut merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa: penempatan pada tempat 

yang tepat, pemberian umpan balik, diagnosis kesulitan belajar siswa, dan 

penentuan kelulusan.4 Untuk masing-masing tindak lanjut yang dikehendaki ini 

diadakan tes, salah satunya adalah tes formatif.5

Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui, sudah 

sejauhmanakah peserta didik “telah terbentuk” (sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan) setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu.6 Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar 

mengajar.7

                                                          
3Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 203.
4Ibid, h. 210.
5Ibid.
6Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 71.
7Nana Sudjana, Penilaan Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 5.
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Dengan adanya penilaian formatif, maka seorang guru dapat mengetahui 

keberhasilan dirinya dalam mengajar dan apabila para siswanya banyak yang 

belum menguasai materi ataupun belum paham dengan bahan pelajaran itu maka 

seorang guru dapat memperbaiki cara mengajarnya. Hal ini pembelajaran tidak 

terlepas dari aktivitas siswa, karena dalam pembelajaran kemampuan siswa sangat 

menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi proses belajar ialah adanya motivasi.8

Menurut Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Sementara Gates dkk. Berpendapat bahwa motivasi 

merupakan suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang ada dalam diri seseorang 

yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Sedangkan Greenberg 

menyatakan bahwa motivasi adalah suatu proses membangkitkan, mengarahkan, 

dan memantapkan prilaku arah suatu tujuan.9 Dari ketiga pendapat tersebut dapat 

di simpulkan bahwa motivasi ialah keadaan fisiologis dan psikologis yang ada 

pada diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu aktivitas tertentu 

agar tercapainnya suatu tujuan atau kebutuahan yang diinginkan. 

      Menurut Slameto belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang 

(individu) untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari suatu pengalaman seseorang (individu) itu sendiri 

                                                          
8Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 101.
9Ibid.



4

dalam interaksi dengan lingkungannya.10 Menurut Morgan dkk. Belajar 

merupakan setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai 

hasil latihan atau pengalaman.11

Agama islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mencari ilmu. 

Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang isinya mewajibkan kaum muslimin untuk 

belajar atau mencari ilmu pengetahuan. 

Firman Allah SWT:

                          

                  

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan, Dia 
telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhan-mulah yang Maha Mulia. Yang Mengajarkan (manusia) dengan 
pena. Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.12

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa belajar merupakan kewajiban 

manusia, karena dengan belajar kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui, 

dan dengan belajar kemajuan dapat tercapai dan karena belajar pula, manusia 

dapat menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup.

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya keseluruhan 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

                                                          
10Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran Suatu Pendekatan Teori Mendesain Pembelajaran (Bandar 

Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2014), h. 7.
11Djaali, Op.Cit, h. 115.
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir (Bandung: Jabal, 2010), h. 597.
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kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.13

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang mempunyai motivasinya kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar akan 

optimal kalau ada motivasi yang tepat. 14

Berdasarkan definisi tentang motivasi belajar diatas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan dimana anak 

akan aktif untuk melakukan kegiatan belajar, hal ini merupakan faktor psikis yang 

bersifat non intelektual yang dilakukan karena sesuai dengan kebutuhannya dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Bidang studi Al-Qur’an Hadits merupakan pokok pelajaran terpenting dalam 

rangka memasuki gerbang pengetahuan Agama Islam. Karena Al-Qur’an Hadits 

sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan. Dalam madrasah bidang studi 

Al-Qur’an Hadits merupakan bidang studi yang penting sebagai nilai plus yang 

harus ditonjolkan oleh siswa pada sekolah-sekolah yang berbasis agama islam. 

Bidang studi ini menuntut adanya kemampuan baca dan kemampuan menulis. 

Pada bidang studi Al-Qur’an yang banyak mengalami kesulitan adalah hasil dari 

pemahaman dan penerapan pada diri setiap siswa. Tindak lanjutnya diperlukan 

                                                          
13Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 75.
14Ibid, h. 75-76.
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suatu identifikasi sehingga dapat diketahui pengaruhnya. Untuk itu, tes formatif 

merupakan salah satu bentuk identifikasi yang digunakan untuk mengukur tinggi 

rendahnya keberhasilan dari akhir proses pembelajaran, sedangkan dalam 

pelaksanaannya disekolah, tes formatif merupakan ulangan harian.15

Berdasarkan keterangan Bapak Sahmin Abdullah, S.Ag. selaku guru bidang 

studi Al-Qur’an Hadits kelas VIII di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung bahwa pada semester ganjil ini, tes formatif baru dilaksanakan satu kali 

namun keinginan siswa untuk belajar masih kurang. Berikut ini mengenai hasil tes 

formatif siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.

Tabel 1.1
   Data Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur’an Hadits Siswa 
   Kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

No Kelas
Nilai

Jumlah Siswa
Nilai ≥ 73 Nilai < 73

1 VIII A 15 3 20
2 VIII B 17 4 19
Jumlah Siswa 32 7 39

Sumber: Dokumentasi hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits   
siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

Berdasarkan data dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa hasil tes formatif 

siswa rata-rata sudah mencapai KKM, yaitu dengan KKM 73 yang lulus 82,051%, 

sedangkan yang tidak lulus dengan nilai KKM sekitar 17,949% dari jumlah siswa 

keseluruhan kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.

Selanjutnya menurut bapak Sahmin tidak semua siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi, melalui pengamatan beliau selama proses kegiatan belajar 

                                                          
15Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56.



7

mengajar dikelas motivasi belajar yang dimiliki siswa kelas VIII ketika 

pemebelajaran berlangsung sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru namun terkadang ada siswa yang tidur dikelas, ribut asik ngobrol dengan 

temannya tidak memperhatikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

walaupun guru sudah memperingatinya, walaupun demikian siswa kelas ini 

bersemangat dalam mengerjakan tugas dari guru. 16

Dari uraian tersebut kiranya penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Pengaruh Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur’an Hadits terhadap Motivasi

Belajar Siswa Kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan peneliti, Maka dapat di 

identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tes formatif sudah dilaksanakan namun keinginan siswa untuk belajar 

masih kurang. 

2. Terdapat siswa yang belum mencapai nilai KKM dalam bidang studi Al-

Qur’an Hadits.

3. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar bidang studi Al-Qur’an Hadits.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka peneliti

membatasi masalah ini:

                                                          
16Wawancara dengan Bapak Sahmin Abdullah, S.Ag. pada tanggal 27  Juli 2017. (Terlampir)
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1. Pengaruh hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi

belajar.

2. Penelitian pada siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas melahirkan rumusan masalah sebagai 

berikut: Seberapa besarkah pengaruh hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an 

Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu “hipo” artinya “dibawah” dan “tesis” 

artinya “kebenaran”. Secara keseluruhan “hipotesis” berarti “dibawah kebenaran”, 

Kebenaran yang masih berada di bawah (belum tentu benar) dan baru dapat 

diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan tentang kebenaran 

mengenai hubungan dua variabel atau lebih.17

                                                          
17Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 45.
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Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Hipotesis Kerja atau Hipotesis Alternatif (Ha)

Hipotesis kerja atau alternatif adalah hipotesis yang menggambarkan adanya 

keterkaitan baik dalam bentuk pengaruh, hubungan atau perbedaan antara dua 

variabel atau lebih.18

2. Hipotesis Nol (Ho)

Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menggambarkan tidak adanya 

keterkaitan baik dalam bentuk pengaruh, hubungan atau perbedaan antara dua 

variabel atau lebih.19

Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 20

Ho : = 0,
           Ha : 	≠ 0,

Keterangan:

             ρ    = Nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

Ho = Hasil tes formatif tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar

   Ha = Hasil tes formatif berpengaruh terhadap motivasi belajar

Dari pendapat di atas maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian 

ini adalah:

                                                          
18Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 201.
19Ibid, h. 202.
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 103.
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Hipotesis alternatif  (Ha) : Terdapat pengaruh  yang signifikan antara hasil tes 

formatif terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung.

Hipotesis nol (Ho) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil tes 

formatif terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut : Untuk mengetahui pengaruh hasil tes formatif bidang studi Al-

Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam aspek ilmu

pengetahuan, secara khusus dibidang pembelajaran tentang pengaruh hasil tes

formatif terhadap motivasi belajar siswa.

2. Penelitian ini akan memberikan informasi bagi guru tentang hasil tes formatif 

dan tentang keadaan motivasi belajar siswa pada bidang studi Al-Qur’an 

Hadits.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Tes Formatif

1. Pengertian Hasil Tes Formatif

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran.

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik.1

Menurut Dimyati dan Mudjiono hasil belajar adalah pelaku aktif dalam 
belajar adalah siswa. Hasil belajar juga merupakan hasil proses belajar atau 
proses pembelajaran. Pelaku aktif pembelajaran adalah guru. Dengan demikian, 
hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi siswa, 
hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 
dibandingkan saat prabelajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud 
pada jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara menyeluruh, berjalan 
dalam waktu beberapa tahun sesuai dengan jenjang sekolah. Dengan demikian 
hasil belajar merupakan puncak “tingkat perkembangan mental” secara utuh, 
yang lazim. dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesainya bahan 
pelajaran.2

Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Untuk 

menentukan hasil belajar siswa salah satu yang harus dilakukan oleh seorang 

guru adalah melaksanakan tes. Dalam hal ini  ialah tes formatif. 

                                                          
1Nana Sudjana, Penilaan Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 3.
2Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 250.
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Istilah “formatif” berasal dari kata “form” yang berarti “bentuk”. Maka tes 

formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui, sudah 

sejauhmanakah peserta didik “telah terbentuk” (sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan) setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu.3 Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar 

mengajar.4 Tes formatif ini juga dapat dipandang sebagai tes diagnostik pada 

akhir pembelajaran.5

Tes formatif  biasanya dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran 

atau subpokok bahasan berakhir atau dapat diselesaikan.6 Dengan adanya 

penilaian formatif, maka seorang guru dapat mengetahui keberhasilan dirinya 

dalam mengajar dan apabila para siswanya banyak yang belum menguasai materi 

ataupun belum paham dengan bahan pelajaran itu maka seorang guru dapat 

memperbaiki cara mengajarnya.

2. Tujuan Tes Formatif

Tes formatif adalah merupakan kegiatan penilaian pada kegiatan proses 

belajar mengajar tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah diketahui hasil tes 

formatif adalah sebagai berikut: 7

                                                          
3Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 71.
4Nana Sudjana, Op. Cit, h. 5.
5Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 50. 
6Anas Sudijono, Op. Cit, h. 71.
7Ibid, h. 71-72.
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a. Jika materi yang diteskan itu dikuasai dengan baik, maka pembelajaran 

dilanjutkan dengan pokok bahasan yang baru.

b. Jika ada bagian-bagian yang belum dikuasai, maka sebelum dilanjutkan 

dengan pokok bahasan baru, terlebih dahulu diulangi atau dijelaskan lagi 

bagian-bagian yang belum dikuasai oleh peserta didik. 

Dari uraian diatas maka jelas bahwa tujuan dari tes formatif adalah untuk 

memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik dan sekaligus untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. 

3. Manfaat Tes Formatif

Tes formatif ini mempunyai manfaat baik bagi siswa, guru, maupun bagi 

program itu sendiri. Adapun manfaat tes formatif bagi siswa adalah sebagai 

berikut: 8

a. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi 

program secara menyeluruh.

b. Merupakan penguatan (reinforcement) bagi siswa. Dengan mengetahui 

bahwa tes yang dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai 

yang diharapkan, maka siswa merasa mendapat “anggukan kepala” dari 

guru, ini merupakan suatu tanda bahwa apa yang sudah dimiliki merupakan 

pengetahuan yang sudah benar. Disamping itu tanda keberhasilan suatu 

pelajaran akan membesar motivasi siswa untuk belajar giat, agar dapat 

mempertahankan atau memperoleh nilai yang lebih baik lagi. 
                                                          

8Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 50-51.
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c. Usaha perbaikan. Dengan umpan balik (feed back)yang diperoleh setelah 

melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-kelamahannya.

d. Sebagai diagnosis. Dengan mengetahui hasil tes formatif, siswa dengan 

jelas dapat mengetahui bagian mana dari materi pelajaran yang masih 

dirasakan sulit.

Manfaat tes formatif bagi guru adalah:9

a. Mengetahui sampai sejauhmana materi yang diajarkan sudah dapat 

diterima oleh siswa.

b. Mengetahui bagian-bagian mana dari materi pelajaran yang belum dikuasai 

siswa.

c. Dapat meramalkan sukses dan tidaknnya seluruh program yang akan 

diberikan.

Selajutnya manfaat tes formatif bagi program dapat diketahui:10

a. Apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat 

dalam arti sesuai dengan kecakapan anak.

b. Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan 

prasyarat yang belum diperhitungkan.

c. Apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil 

yang akan dicapai.

d. Apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat.

                                                          
9Ibid, h. 52-53.
10Ibid, h. 53.
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B. Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

1. Pengertian Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

   Di dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan 

agama Islam ialah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, 

memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.11

Dalam hal ini pendidikan agama mengembangkan kemampuan siswa untuk 

memperteguh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia/berbudi pekerti luhur dan menghormati penganut lainnya. Bidang studi Al-

Qur’an Hadits termasuk di dalam rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang mana tujuan dan fungsi mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tidak jauh 

dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Bidang studi atau mata pelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan unsur mata 

pelajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah yang merupakan 

kepada peserta didik untuk memahami Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber 

ajaran agama Islam dan mengamalkan isi kandungannya sebagai petunjuk dan 

landasan dalam kehidupan sehari-hari.12

                                                          
11Muhaimin, et. al, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 75-

76.
12Departemen Agama, Standar Kompetensi ( Jakarta: Depag, 2004), h. 4.
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Bidang studi Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian 

yang integral dari pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa, tetapi secara 

subtansial bidang studi Al-Qur’an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan 

motivasi kepada siswa untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan 

memperaktikan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung  didalam Al-Qur’an Hadits 

sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan 

pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Ruang Lingkup Materi Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

Dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ada beberapa komponen yang perlu 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut:13

a. Menjelaskan ayat-ayat A-Qur’an dan Hadits

Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an atau Hadist yang diambil sebagai 

bahan materi atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan tingkat 

pendidikan Madrasah Tsanawiyah.

b. Mufrodat 

Untuk mufrodat, biasanya tidak disebutkan semua melaikan hanya 

beberapa mufrodat saja yang dianggap sukar bagi siswa. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah siswa dalam hal pemahaman.

                                                          
13Raihatun nisa, “ruang lingkup materi Al-Qur’an Hadits” (On-Line), tersedia di:

http://raihatunnisa.blogspot.co.id/2016/06/ruang-lingkup-materi-al-qur’an–hadits.html?m=1.(08 
Desember 2017).
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c. Terjemah

Adalah menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa kebahasa lain, 

mengalibahasakan. Dengan ini akan mambantu siswa dalam memahami ayat 

Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan mata peajaran atau bidang studi karena 

menghafalkan terjemah biyasanya lebih mudah dari pada teks aslinya.

d. Tafsir atau penjelasan

Tafsir atau penjelasan juga dapat membantu siswa dalam memahami ayat 

Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang studi 

karena menghafalkan saja tidak cukup, harus dengan memahami atau 

menjelaskan. Karena dengan menjelskan materi akan lebih kuat tersimpan 

dalam ingatan siswa dan sulit terlupakan.

e. Tajwid

Pengertian tajwid menurut bahasa ialah memperindah sesuatu. Sedangkan 

menurut istilah ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan benar. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara 

bacaan Al-Qur’an kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari 

kesalahan membaca.

3. Tujuan Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

Bidang studi Al-Qur’an Hadits mempunyai tujuan agar peserta didik gemar 

untuk membaca Al-Qur’an dan Hadits dengan benar, serta mempelajarinya, 

memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-
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nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh 

aspek kehidupannya.14  

4. Fungsi Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

Adapun fungsi dari bidang studi Al-Qur’an  Hadits pada madrasah memiliki 

fungsi sebagai berikut: 15

a. Pemahaman yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan cara membaca dan 

menulis Al-Qur’an serta kandungan Al-Qur’an dan Hadits.

b. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

c. Sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan 

kualitas hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara.

d. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

dalam meyakini kebenaran ajaran Agama Islam, melanjutkan upaya yang 

telah dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan 

sebelumnya.

e. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengamalan ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari.

                                                          
14 Departemen Agama, Op. Cit, h. 2.
15Nazori, “Peningkatan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits dengan Model Kooperatif Tipe Script 

Di Mts Al Fatah Muhajirun Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan”. (Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 34-35.
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f. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau 

budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT.

g. Pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan dan 

penanaman nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadits pada peserta didik sebagai 

petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya.

C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Berpangkal dari kata “motif”, maka kata motivasi dapat diartikan sebagai

daya penggerak yang telah menjadi aktif. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.16 Dari 

pengertian tersebut menunjukan bahwa adanya tiga elemen dalam motivasi yaitu:

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia 

(walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya 

akan menyangkut kegiatan fisik manusia.

                                                          
16Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 73.
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b. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah-laku manusia.

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

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang 

muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan yang 

menyangkut soal kebutuhan.

Motivasi dapat juga dikatakan suatu rangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan apabila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk menghilangkan perasaan 

tidak suka itu.17

Menurut Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Sementara Gates dkk. Berpendapat bahwa motivasi 

merupakan suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang ada dalam diri seseorang 

yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.18 Sedangkan Greenberg

menyatakan bahwa motivasi adalah suatu proses membangkitkan, mengarahkan, 

dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan.19

                                                          
17Ibid, h. 75.
18Djaali, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 101.
19Ibid.
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Menurut Victor H. Vroom motivasi merupakn akibat suatu hasil yang ingin 

dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan 

mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu.20

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa motivasi ialah 

keadaan fisiologis dan psikologis yang ada pada diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan suatu aktivitas tertentu sehingga apa yang 

menjadi tujuan atau kebutuahannya akan tercapai.

Belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan 

dalam artian tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi.21 Menurut Mayer menyebutkan bahwa belajar 

adalah menyangkut adanya perubahan perilaku yang relatif permanen pada 

pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. Bell-Gredler bahwa 

belajar adalah proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan.22

Menurut Skinner belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah 

laku) yang berlangsung secara progresif, Wittig berpendapat bahwa belajar 

                                                          
20Ratna Yudhawati, Dany Haryanto, Teori-Teori Dasar Psikologi Pendidikan (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2011), h. 86.
21Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 10-11.
22Karwono, Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 13.
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adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam tingkah 

laku suatu organisme sebagai hasil dari pengalaman.23

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya keseluruhan 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.24

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang mempunyai motivasinya kuat, 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. 25

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 26

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

                                                          
23Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 64-66.
24Sardiman, Op. Cit, h. 75.
25Ibid, h. 75-76.
26Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), h. 23.
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d. Adanya penghargaan dalam belajar.

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

f. Adanya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa 

dapat belajar dengan baik.

Dari beberapa definisi tentang motivasi belajar diatas, maka dapatlah 

disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan dimana anak 

akan aktif untuk melakukan kegiatan belajar, hal ini merupakan faktor psikis 

yang bersifat non intelektual yang dilakukan karena sesuai dengan kebutuhannya 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai fungsi penting dalam belajar, karena motivasi akan 

senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Sehubungan 

dengan hal ini fungsi motivasi belajar adalah sebagai berikut: 27

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

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

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
                                                          

27Sardiman, Op. Cit, h. 85. 
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perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang 

akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu 

atau membaca komik, sebab serasi dengan tujuan.

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya 

motivasi belajar adalah sebagai berikut: 28

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir.

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan 

teman sebaya.

c. Mengarahkan kegiatan belajar.

d. Membesarkan semangat belajar.

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja.

Motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru, pengetahuan dan 

pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru, manfaat 

itu sebagai berikut: 29

a. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk 

belajar sampai berhasil.

b. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-

macam.

                                                          
28Dimyati, Mudjiono, Op. Cit, h. 85.
29Ibid.
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c. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu diantara macam-

macam peran seperti sebagai penasehat fasilitator, teman diskusi, 

penyemangat, pemberi hadiah atau pendidik.

d. Memberi peluang guru untuk “unjuk kerja”

Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan motivasi adalah 

dorongan yang timbul karena adanya hasil tes formatif. Sebab dengan adanya 

tes formatif siswa akan termotivasi untuk belajar, karena ingin mendapatkan 

hasil tes yang lebih memuaskan.

3. Ciri-Ciri Motivasi 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:30

a. Tekun menghadapi tugas.

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin.

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah.

d. Lebih senang bekerja mandiri.

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
                                                          

30Sardiman, Op. Cit, h. 83.
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Apabila sesorang memiliki ciri-ciri seperti datas, berarti orang tersebut selalu 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar.

4. Macam-Macam Motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis  motivasi ini dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang yaitu:

a. Dilihat dari dasar pembentukannya, maka motivasi dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

1) Motif-motif bawaan

Yang dimaksud motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, 

jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya: dorongan 

untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk 

istirahat, dorongan seksual. Motif-motif itu seringkali disebut motit-motif 

yang disyaratkan secara biologis.

2) Motif-motif yang dipelajari

Maksudnya: Motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai 

contoh dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan 

untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini sering kali 

disebut dengan motif-motif yang disyaratkan secara sosial. Sebab manusia 
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hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia lain, sehingga 

motivasi ini terbentuk.31

b. Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk 

motivasi jasmaniah seperti reflek, insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan 

yang termasuk motivasi rohaniah yaitu kemauan. 

c. Motivasi instrinsik dan ektrinsik

1) Motivasi intrinsik

Menurut Muhibbin Syah dalam buku psikologi belajar bahwa motivasi 

intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam siswa itu sendiri

yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar.32 Jika dilihat dari 

segi tujuan kegiatan yang dilakukan (misalnya kegiatan belajar), maka 

yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah ingin mencapai tujuan 

yang terkandung didalam perbuatan belajar itu sendiri. Sebagai contoh 

seorang siswa ingin melakukan belajar, karena betul-betul ingin mendapat

pengetahuan, nilai atau keterampilan agar berubah tingkah lakunya menjadi 

lebih baik, tidak karena tujuan yang lain-lain.33

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi instrinsik ialah dorongan yang 

mutlak muncul dari dalam diri seseorang untuk belajar, yang memang 

                                                          
31Ibid, h. 86.
32Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 153.
33Sardiman, Op. Cit, h. 90.
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benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin 

mendapatkan pujian ataupun yang lainnya.

2) Motivasi Ektrinsik

Motivasi ektrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar.34

Sebagai contoh seorang siswa belajar, karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan akan mendapatkan hadiah dari guru dan ingin 

mendapatkan pujian dari temannya. Jadi belajar bukan karena ingin 

mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan hadiah atau pujian.

5. Prinsip-Prinsip Motivasi

Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian 

berikut: 35

a. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis, sosial, dan emosional tetapi disamping itu mereka 

perlu diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang 

dimiliki saat ini.

b. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan 

mendorong terjadinya peningkatan usaha. Pengalaman tentang kegagalan 

yang tidak merusak citra diri peserta didik dapat memperkuat kemampuan 

memelihara kesungguahan dalam belajar.

                                                          
34Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 153.
35Karwono, Heni Mularsih, Op. Cit, h. 35-37.
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c. Dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi peserta didik. 

Contoh: seorang peserta didik yang mengharapkan bantuan dari gurunya 

bisa berubah lebih dari itu, karena kebutuhan atau keinginan untuk 

mencapai sesuatu.

d. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur keperibadian seperti rasa rendah 

diri atau keyakinan diri. Seorang anak yang termasuk pandai atau yang 

kurang mampu juga bisa menghadapi masalah motivasi.

e. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung 

meningkatankan motivasi belajar. Kegagalan dapat meningkatkan atau 

menurunkan motivasi tergantung pada berbagai faktor. Tidak bisa setiap 

peserta didik diberi dorongan yang sama untuk melakukan sesuatu.

f. Motivasi bertambah bila peserta didik memiliki alasan untuk percaya 

bahwa sebagian besar dari kebutuhannya dapat dipenuhi.

g. Kajian dan penguatan guru-guru, orang tua, dan teman seusia 

berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku.

h. Insentif dan hadiah materi kadang –kadang berguna dalam situasi kelas.

i. Kompetisi dan insentif bisa efektif dalam memberi motivasi, tapi bila 

kesempatan untuk menang begitu kecil kompetisi dapat megurangi 

motivasi dalam mencapai tujuan.

j. Sikap yang baik untuk belajar dapat dicapai oleh kebanyakan individu 

dalam suasana belajar yang memuaskan.
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k. Proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat peserta didik 

saat itu dapat mepertinggi motivasi.

6. Bentuk-Bentuk Motivasi

Bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar 

di sekolah antara lain: 36

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai 

yang baik.

b. Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin ini tidak akan 

bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu 

pekerjaan tersebut.

c. Saingan/kompetisi

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

d. Ego-involvement

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 
                                                          

36Sardiman, Op. Cit, h. 92-95. 
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mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga 

untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya.

e. Memberi ulangan

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering 

(misalnya setiap hari) karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas.

f. Mengetahui hasil

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui 

bahwa grafik  hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa 

untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.

g. Pujian

Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini 

merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat dengan pujian yang tepat 

akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah 

belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri.
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h. Hukuman

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi  kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

i. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih 

baik.

j. Minat

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. 

Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara 

sebagai berikut:

b) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan.

c) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau;

d) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik;

e) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.

k. Tujuan yang diakui

Rumusan tujuan yang  diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.
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7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Untuk mendapat perubahan perilaku dalam proses pembelajaran, seorang 

guru dituntut untuk mampu menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan 

peserta didik dapat belajar dengan baik. Ini berarti bahwa guru harus 

mengorganisasikan lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya sehingga siswa 

dapat belajar dengan motivasi yang tinggi. Terkait dengan hal ini, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu: 37

a. Cita-Cita atau Aspirasi Peserta Didik

Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu sangat lama, bahkan sepanjang 

hayat. Cita-cita siswa untuk ”menjadi seseorang” akan memperkuat semangat 

belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Cita-cita akan memperkuat motivasi 

belajar intrinsik maupun ektrinsik sebab tercapainya suatu cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri.

b. Kemampuan Siswa

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan 

kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Secara ringkas 

dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 

                                                          
37Ibid, h. 97-100.
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c. Kondisi Siswa

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah 

akan menggaggu perhatian belajar dan sebaliknya, seorang siswa yang sehat, 

kenyang dan gembira akan mudah memusatkan perhatian. Dengan kata lain, 

kondisi jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar.

d. Kondisi Lingkungan Siswa

Kondisi lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan sebaya , dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota 

masyarakat maka siswa dapat terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bencana 

alam, tempat tinggal yang kumuh, ancaman rekan yang nakal, perkelahian 

antar siswa, akan mengganggu kesungguhan belajar dan sebaliknya dengan 

lingkungan yang aman, tentram, tertib dan indah, maka semangat dan 

motivasi belajar mudah diperkuat.

e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Lingkungan budaya siswa 

yang berupa surat kabar, majalah, radio, televisi dan film semakin 

menjangkau siswa. Lingkungan terebut mendinamiskan motivasi belajar. 

Dengan melihat tayangan televisi tentang pembangunan bidang perikanan di 

Indonesia Timur misalnya, maka seorang siswa tertarik minatnya untuk 

belajar dan bekerja dibidang perikanan. 
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f. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa

Upaya guru membelajarkan siswa terjadi disekolah dan diluar sekolah 

seperti membina penyelenggaraan-penyelenggaraan tertib yang umum, secara 

individual tiap guru menghadapi anak didiknya. Upaya pembelajaran meliputi 

pemahaman tentang diri siswa dalam rangka kewajiban tertib belajar, 

pemanfaatan penguatan berupa hadiah, kritik, hukuman secara tepat guna, dan 

mendidik cinta belajar.

D. Pengaruh Hasil Tes Formatif Terhadap Motivasi Belajar

Dalam pelaksanaannya disekolah tes formatif ini merupakan ulangan 

harian.38 Dengan adanya pemberian ulangan harian maka para siswa akan 

mengetahui hasil dari proses pembelajaran dengan demikian siswa akan lebih

giat belajar. Oleh karena itu, memberikan ulangan harian juga merupakan sarana 

memotivasi.39 Dalam hal ini sebagai guru juga harus terbuka, dalam artian jika

akan ada ulangan harus diberitahukan kepada siswanya. Teori diatas menjelaskan 

bahwa tes formatif memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa.

E. Paradigma Penelitian 

Keterangan:

X= Hasil Tes Formatif

Y= Motivasi Belajar    

                                                          
38Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 56.
39Sardiman, Op Cit, h. 93.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan metode yang digunakan oleh peneliti dalam hal 

ini adalah penelitian survei (survey research). Penelitian dengan tidak melakukan 

perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang diteliti. 

Menurut Kerlinger karakteristik penelitian survei sebagai berikut: 1

1. Objek penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel populasi tersebut, 

sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-

hubungan antarvariabel sosiologis maupun psikologis.

2. Penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam.

3. Metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada 

metode eksperimen.

Penelitian menurut jenis data yang digunakan dalam hal ini adalah jenis 

kuantitatif (data berbentuk angka).2 Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

                                                          
1Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 10-11.
2Ibid, h. 15.
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pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.3

Dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan sebuah pemahaman yang 

benar dalam menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik untuk melakukan 

penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, agar hasil dicapai 

akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai 

objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

operasionalisasi dari masing-masing variabel. Reliabilitas dan validitas merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, karena 

kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan 

replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis.4

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung. Alamat Jl. P. Sangiang komplek Panti Asuhan Budi Mulya 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.

                                                          
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 14.
4Syofian Siregar, Op. Cit, h. 30. 
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2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian yaitu pada

Semester Ganjil tahun Pelajaran 2017/2018.

C. Populasi dan Sampling

Menurut Fraenkel, populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian 

peneliti, kemudian ia juga menyatakan bahwa dalam bidang pendidikan kelompok 

yang menjadi populasi bisa kelompok manusia secara individual seperti siswa, 

guru, dan idividu lainnya atau bisa juga kelompok yang bukan individu seperti 

kelas, sekolah, atau berbagai fasilitas lainnya.5

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, data dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini.

Tabel 3.2
Populasi siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung

NO. Kelas
Siswa

Jumlah Siswa
Laki-laki Perempuan

1 VIII A 12 8 20

2 VIII B 11 8 19

Jumlah 39

Sumber :Dokumentasi siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 
Lampung 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

                                                          
5 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 228.
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yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 39 orang. Karena jumlah siswa 

berjumlah 39 orang, maka semua populasi dijadikan “sampel” sehingga penelitian 

ini adalah penelitian dengan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.6

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulannya.7 Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

1. Variabel Independen 

Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel bebas.Variabel bebas adalah 

variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). 8  Yang menjadi variabel  pengaruh dalam penelitian ini adalah hasil 

tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits dilambangkan dengan simbol (X)

2. Variabel Dependen 

Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.9 Yang menjadi variabel dipengaruhi dalam penelitian

                                                          
6Sugiyono, Op. Cit, h. 124.
7Ibid. h. 60.
8Ibid. h. 61
9Ibid. 
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ini adalah motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung, dan dilambangkan dengan simbol (Y).

Berdasarkan pemasalahan tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhamadiyah Bandar 

Lampung terdiri dari dua variabel, yaitu: tes formatif merupakan variabel 

bebas (variabel inependen) yang diberi simbol X, dan motivasi belajar siswa 

merupakan variabel terikat (variabel dependen) yang diberi simbol Y. 10

Jadi hubungan variabel tersebut dapat digambar sebagai berikut: 

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang 

dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data suatu prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada 

hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan. Banyak hasil penelitian yang tidak akurat dan permasalahan penelitian 

tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai 

                                                          
10Ibid. h. 62

Motivasi belajar siswa 
kelas VIII MTs 

Muhamadiyah Bandar 
Lampung 

Y

Hasil Tes formatif bidang studi 
Al-Qur’an Hadits siswa kelas 

VIII MTs Muhamadiyah 
Bandar Lampung

X
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dengan permasalahan penelitian.11 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua

metode pengumpulan data yakni:

1. Dokumentasi 

       Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat 

lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode 

ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda 

hidup tetapi benda mati.12

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh dokumen sejarah MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung,  jumlah siswa serta hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits 

siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.

2. Angket (Koesioner)

Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan 

petunjuk pengisiannya.13

                                                          
11Syofian Siregar, Op. Cit, h. 39.
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 274.
13Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 255.
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       Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan angket

(kuesioner). Angket ini digunakan untuk mengetahui tentang motivasi belajar 

siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam 

suatu penelitian, dapat berupa kuesioner, sehingga skala pengukuran instrumen 

adalah menentukan satuan yang diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan data, 

apakah data tersebut berjenis nominal, ordinal, interval, maupun rasio.14

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen angket dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau 

fenomena tertentu. Skala likert memiliki 2 bentuk pernyataan, yaitu pernyataan 

positif dan pernyataan negatif. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Alternatif jawaban pada skala likert tidak hanya tergantung pada jawaban 

setuju atau penting. Alternatif jawaban dapat berupa apapun sepanjang mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek jawaban, misalnya 

baik, senang, tinggi, puas, dan lain-lain.15

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

                                                          
14Syofian Siregar, Op. Cit, h. 50.
15Ibid, h. 50-51.
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menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. 16

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert yang berupa dua 

bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan 

positif diberi skor 4, 3, 2, 1 sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 

3, dan 4. 

  Tabel 3.3
Bentuk Jawaban Skala Likert

Pernyataan positif  Pernyataan negatif Kode
Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 SS

Setuju 3 Setuju 2 S
Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 TS

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 STS

Untuk memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan kisi- kisi 

instrumen. Adapun kisi-kisi instumen motivasi belajar Al-Qur’an Hadits adalah 

sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kisi-kisi Instrumen Pedoman Angket

Variabel 

Penelitian
Indikator

Nomor butir item

Positif Negatif

Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 1, 2, 3. 4, 5, 6.
Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 
belajar.

7, 8, 9. 10, 11, 12.

Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 13,14, 15. 16, 17, 18.
Adanya penghargaan dalam belajar. 19, 20, 

21.
22, 23.

Adanya kegiatan yang menarik dalam 
belajar.

24, 25. 26, 27, 28.

                                                          
16Sugiyono, Op.Cit,  h. 134-135.
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Adanya lingkungan yang kondusif sehingga 
memungkinkan seorang siswa dapat belajar 
dengan baik.

29, 30, 
31.

32, 33.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.17 Jadi setelah semua data 

terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah 

berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut 

dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa.

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas atau keshahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it successfully measure the

phenomenon).18

Dalam hal ini peneliti menggunakan validitas eksternal instrumen yaitu 

instrumen yang dikatakan valid apabila data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang 

dimaksud.19 Dalam melakukan uji validitas angket ini peneliti akan menggunakan 

program SPSS 23 dengan teknik analisis korelasi Product Moment dengan rumus 

sebagai berikut: 20

	= 	 ∑ − ( )( )	
{ ∑ − 	 (∑ ) }	{ ∑ }− 	 (∑ )

                                                          
17Ibid,  h. 207.
18Ibid, h. 75.
19Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 112.
20Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 206.
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Keterangan:

= Angka indeks korelasi “r” product moment

N = Number of cases

        ∑ 	  = Jumlah hasil perkalian antara X dan skor Y

        ∑ = Jumlah seluruh skor X

∑ = Jumlah seluruh skor Y

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.21

Setelah melakukan uji validitas, item- item soal angket kemudian diuji 

reliabilitasnya. Dalam hal ini penulis menggunakan program SPSS 23 dengan 

koefisien Alpha (Alpha Cronbach), adapun rumusnya yaitu: 22

= − 1 1 − (∑ )

Keterangan :

        : Reliabilitas instrument                          

          : Banyaknya item atau butir soal

        : Varians total 

∑     : Jumlah seluruh varians masing-masing soal

                                                          
21Syofian Siregar, Op. Cit, h. 87.
22Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 115.
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     Kaidah keputusan : Jika  > 	 berarti Reliabel

                                    Jika < 	 berarti Tidak Reliabel

H. Data Hasil Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

Suatu instrumen uji coba angket yang akurat harus memenuhi kriteria yang 

baik, sehingga peneliti menguji cobakan instrumen angket terlebih dahulu di luar 

sampel penelitian. Uji coba angket dilakukan untuk mengetahui apakah butir 

pernyataan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas instrumen angket 

penelitian ini menggunakan validitas korelasi Product Moment.

Uji validitas angket dalam penelitian ini terdiri dari 33 butir pernyataan yang 

diperoleh kesimpulan bahwa semua butir pernyataan dapat digunakan dalam 

pengumpulan data tentang motivasi belajar siswa. Selanjutnya soal angket 

tersebut diujicobakan diluar sampel penelitian. Untuk menganalisis validitas butir 

pernyataan peneliti melakukan uji coba pada kelas IX A MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung yang berjumlah 23 orang responden. Adapun hasil 

analisis validitas uji coba instrumen angket motivasi belajar 33 butir pernyataan

dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

        Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Angket

Motivasi Belajar Siswa
No Item rtabel rhitung Keterangan Kesimpulan

1 0,433 0,643 Valid Digunakan

2 0,433 0,762 Valid Digunakan

3 0,433 -0,212 Tidak Valid Tidak digunakan

4 0,433 0,548 Valid Digunakan
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5 0,433 0,720 Valid Digunakan

6 0,433 0,382 Tidak Valid Tidak digunakan

7 0,433 -0,152 Tidak Valid Tidak digunakan

8 0,433 0,607 Valid Digunakan

9 0,433 0,476 Valid Digunakan

10 0,433 0,770 Valid Digunakan

11 0,433 0,683 Valid Digunakan

12 0,433 0,721 Valid Digunakan

13 0,433 0,762 Valid Digunakan

14 0,433 0,676 Valid Digunakan

15 0,433 0,365 Tidak Valid Tidak digunakan

16 0,433 0,672 Valid Digunakan

17 0,433 0,653 Valid Digunakan

18 0,433 0,093 Tidak Valid Tidak digunakan

19 0,433 0,275 Tidak Valid Tidak digunakan

20 0,433 0,466 Valid Digunakan

21 0,433 0,630 Valid Digunakan

22 0,433 0,521 Valid Digunakan

23 0,433 0,428 Tidak Valid Tidak digunakan

24 0,433 0,587 Valid Digunakan

25 0,433 0,549 Valid Digunakan

26 0,433 0,553 Valid Digunakan

27 0,433 0,512 Valid Digunakan

28 0,433 0,650 Valid Digunakan

29 0,433 0,592 Valid Digunakan

30 0,433 0,310 Tidak Valid Tidak digunakan

31 0,433 0,552 Valid Digunakan

32 0,433 0,550 Valid Digunakan

33 0,433 0,582 Valid Digunakan

Berdasarkan hasil perhitungan validitas angket terhadap 33 butir pernyataan  

yang diuji cobakan, terdapat 8 butir pernyataan yang tidak valid karena nilai 

rhitung < rtabel  butir pernyataan tersebut adalah nomor 3, 6, 7, 15, 18, 19, 23, dan 

30, sedangkan butir pernyataan yang valid karena nilai rhitung > rtabel  yaitu nomor 
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1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 

dan 33. Adapun hasil analisis uji validitas dapat dilihat pada Lampiran 7.

2. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, pernyataan-pernyataan yang valid kemudian 

diujikan reliabilitasnya. Perhitungan indeks reliabilitas non tes dilakukan 

terhadap butir pernyataan yang valid. Adapun  perhitungan  uji  reliabilitas 

menggunakan SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Angket

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

N of Items

,910 33

Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan angket memiliki 

indeks reliabel dengan menggunakan program SPSS 23 dengan rumus Alpha 

cronbach diperoleh hasil = 0,910 sehingga butir non tes bersifat reliabel 

yang artinya butir-butir pernyataan tersebut dapat menghasilkan data relatif sama 

walaupun digunakan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian tes pernyataan 

angket tersebut memiliki kriteria tes yang layak digunakan untuk mengambil 

data.

Pembahasan di atas bahwa uji coba tes/pernyataan diperoleh indeks 

reliabilitas 0,910 dan indeks tabel 0.433 yang berarti butir-butir pernyataan 

angket tersebut memiliki reliabilitas yang baik jika 		> 	 . Butir tes 
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pernyataan angket tersebut terdiri dari 25 butir soal yang telah memenuhi kriteria 

tes yaitu kriteria valid dan reliabel artinya butir-butir soal non tes tersebut akan 

menghasilkan hasil penelitian/data yang juga valid dan reliabel yang selanjutnya 

butir item non tes tersebut dapat dipakai sebagai alat ukur pada pengambilan 

data.  

Data yang telah dipaparkan (lampiran 6), kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel presentase skor instrumen angket motivasi belajar siswa. Untuk menghitung 

skor instrumen angket motivasi rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:23

NP=	 x100

Keterangan:

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan

  R = Skor mentah yang diperoleh siswa

SM  = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan

100 = Bilangan tetap

   Tabel 3.7
Hasil Presentase Uji Coba Angket 

Motivasi Belajar Siswa
Skor Presentase (%) Interprestasi Responden

96-100 % Sangat Tinggi 1
86-95 % Tinggi 7
70-85 % Cukup tinggi 14
65-69 % Rendah 1
               Jumlah Siswa 23

                                                          
23M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 102.



50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah 23 siswa rata-rata 

memiliki motivasi tinggi, ini dketahui bahwa siswa yang mempunyai motivasi 

belajar sangat tinggi yaitu 1 orang, siswa yang memiliki motivasi tinggi yaitu 7 

orang, kemudian siswa yang memiliki motivasi cukup tinggi sebanyak 14 orang 

dan yang rendah 1 orang.

I. Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang 

digunakan peneliti adalah uji Kolmogorov-Semirnov dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS 23 dengan taraf signifikasi ( ) 	= 	0,05. Uji Kolmogorov-

Semirnov: jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, jika Sig < 0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal.24

2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti 

mempunyai varian yamg sama.25. Dalam bahasa statistik, uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai varian yang sama atau tidak. 

Dalam uji homogenitas peneliti menggunakan bantuan program SPSS 23 dengan 

taraf signifikan ( ) 	= 	0,05. Jika hasil sig > 0,05 maka sampel tersebut berasal 

                                                          
24V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2005), h.52.
25Syofian Siregar, Op. Cit, h. 167.
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dari populasi homogeny, sebaliknya jika hasil sig < 0,05 maka sampel berasal dari 

populasi tidak homogen.

J. Uji Hipotesis

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh hasil tes 

formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 

MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan uji 

regresi sederhana menggunakan program SPSS 23. Adapun bentuk persamaannya 

adalah:26

= +
Keterangan:

Y          = variabel terikat

X          = variabel bebas

	dan b   = Konstanta

= 	 (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )
														 = 	 (∑ ) (∑ )(∑ )

∑ (∑ )
Kemudian analisis uji korelasi berguna untuk menentukan suatu besaran 

yang menyatakan bagaimana kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain.

Untuk menganalisis peneliti akan menggunakan program SPSS 23 dengan teknik 

analisis korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut:27

                                                          
26 Syofian Siregar, Op. Cit, h. 379-380.
27Anas Sudijono, Loc.Cit.



52

	= 	 ∑ − ( )( )	
{ ∑ − 	 (∑ ) }	{ ∑ }− 	 (∑ )

Keterangan:

= Angka indeks korelasi “r” product moment

N = Number of cases

        ∑ 	  = Jumlah hasil perkalian antara X dan skor Y

        ∑ = Jumlah seluruh skor X

∑ = Jumlah seluruh skor Y

Setelah dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment Korelation. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut, nilai rxy di interprestasikan dengan 

tabel 3.7 berikut ini:

          Tabel 3.8
Interprestasi Nilai r Product Moment28

Besarnya r product 
moment ( ) Interprestasi

0,00 – 0,20

Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, 
akan tetapi itu sangat lemah atau sangat rendah sehigga 
korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi 
antara variabel X dan variabel Y

0,20 – 0,40
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
lemah atau rendah

0,40 – 0,70
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sedang atau cukup

0,70 – 0,90
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
kuat atau tinggi

0,90 – 100
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sangat kuat atau sangat tinggi.

                                                          
28Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 193.
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Setelah diketahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y

kemudian diuji-t untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) dengan menggunakan bantuan program SPSS 23 

dengan rumus sebagai berikut: 29

Thitung =	 √√
Keterangan:

t = tarap nyata

r= besarnya korelasi

1= konstanta

r2= kuadrat besarnya korelasi hitung

                                                          
29Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), h, 230.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung

MTs Muhammadiyah Sukarame merupakan lembaga pendidikan formal 

yang didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung 

pada tahun 1990, di atas lahan seluas 6000 m2 memanfaatkan tanah wakaf dari 

Bapak H. Djamsari  yang terletak di Jl. P. Sangiang Sukarame, Bandar Lampung. 

Dan mulai beroperasi pada tahun 1991, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

ini secara historis tidak dapat dipisahkan dengan yayasan Panti Asuhan Budi 

Mulya Muhammadiyah yang lebih dahulu berdiri, yaitu pada tahun 1988, demi 

untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan pendidikan lanjutan para anak asuh 

di lingkungan yayasan tersebut, meskipun pada akhirnya Madrasah itu 

berkembang dimana peserta didiknya bukan hanya berasal dari Panti Asuhan 

Budi Mulya saja, melainkan dari masyarakat luas.

Peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi prioritas Madrasah, baik 

peningkatan secara kualitas ataupun secara kuantitas. Hal ini disebabkan karena 

adanya dorongan kuat dari pengelola sekolah untuk mempu bersaing dengan 

sekolah-sekolah lain yang lebih dulu berdiri dan selalu berlomba dalam 

meningkatnya kualitas sekolahnya. Faktor lainya adalah adanya tuntutan 

masyarakat yang mendambakan adanya sekolah yang berbasis madrasah (MTs) 
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yang tidak jauh dari tempat tinggal warga sekitar, sehingga tidak menyulitkan 

pendidikan anak-anaknya.

Adapun tujuan utama didirikanya MTs Muhammadiyah Sukarame adalah:

a. Untuk memberikan kesempatan belajar ilmu agama kepada lapisan 

masyarakat.

b. Mencetak dan mendidik manusia menjadi muslim dan mukmin yang baik.

c. Ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Merupakan alat perjuangan dibidang pendidikan.

Perkembangan MTs Muhammadiyah sejak awal berdirinya mengalami 

pasang surut dalam hal kuantitas peserta didik, hal ini disebabkan jumlah peserta 

didik yang tidak stabil sehingga dalam perjalanannya dalam kurun waktu kurang 

lebih lima tahun MTs Muhammadiyah memiliki lulusan 102 orang alumni. Hal 

inilah yang kemudian mendorong Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah kota 

Bandar Lampung mengadakan perombakan pengelola sekolah, yang mana mulai 

tahun 1997 dipegang oleh Bapak Suradijo, S.Pd. Kemudian pada priode 2009-

2014 Bapak Darlisman terpilih dan diberi amanah untuk menjadi Kepala 

Madrasah. harapanya adalah dengan kepemimpinan yang baru ini mampu 

memberikan angin segar untuk kemajuan madrasah dan dalam perjalananya 

dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan mampu bersaing serta 

kompetitif dengan sekolah lain.

Adapun orang-orang yang pernah memimpin atau menjadi Kepala Sekolah 

di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Pimpinan atau Kepala MTs Muhammadiyah

Sukarame Bandar Lampung
No Nama Masa Jabatan
1 Suwarno 1990
2 Burda’i Pulungan, AK 1990-1991
3 Drs. M. Soedja’ie Dj 1992-1994
4 Drs. T. Hadi Sucipto 1994-2003
5 Drs. Muh. Nachrowi 2003-2005
6 Suradijo AS, S.Pd 2005-2009
7 Darlisman, S.Pd 2009 -2014
8 Haidir, M.Pd.I 2014 – Sekarang

Sumber: Dokumentasi MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung

2. Visi Misi dan Tujuan Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung

a. Visi : Unggul dalam prestasi teladan dalam akhlaqul karimah
b. Misi:

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif kepada siswa

2) Mendorong kemampuan dan peningkatan professional guru

3) Mengaktifkan sholat berjamaah pada siswa dan guru

4) Menerapkan pembinaan kesiswaan secara intensif dan 

berkesinambungan

5) Meningkatkan kemampuan serta pemahaman baca tulis Al Qur’an

6) Meningkatkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris

7) Pembinaan siswa dalam berbagai cabang olah raga untuk mendapatkan 

juara

8) Meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang kesenian sesuai bakat 

masing – masing.

c. Tujuan : Bertolak dari visi dan misi diatas tujuan yang ingin dicapai 

Madrasah TsanawiyahMuhammadiyahuntuk 5 tahunkedepanadalah :

1) Nilai STK lulusan pada rentang sedang

2) Lulusan di terima di SMA/SMK Negeri meningkat menjadi 20%

3) Dapat menjadi imam sholat 5 waktu
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4) Lulusan dapat membaca Al Qur’an dengan benar

5) Lulusan dapat menjadi mandiri

6) Lulusan berguna di dalam masyarakat

B. Hasil Uji PraSyarat

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang 

digunakan peneliti adalah uji Kolmogorov-Semirnov dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS 23 dengan taraf signifikasi ( ) 	= 	0,05. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

                                       Tabel 4.10
                             Hasil Uji Normalitas

   Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova

Statistic Df Sig.
Motivasi
Belajar

.140 39 .053

Hasil Tes
formatif

.114 39 ,200*

*. This is a lower bound of the true
significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Berdasarkan output kolmogrov-smirvov di atas, hasil normalitas menunjukan 

bahwa skor angket motivasi belajar siswa diperoleh nilai signifikansi: 0,053 lebih 

besar dari > 0,05. Kemudian hasil tes formatif diperoleh nilai sig = 0,200 lebih 

besar > 0,05. Dengan demikian bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 
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berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dinyatakan dapat mewakili 

populasi.

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel memiliki 

varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas varians dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu motivasi belajar siswa. Uji homogenitas varians data 

penelitian ini menggunakan uji varians dengan menggunakan SPSS 23 dengan

taraf signifikansi ( ) 0,05. dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

                                          Tabel 4.11
                      Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances
Motivasi Belajar
Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

1,360 6 18 ,283

  Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Dari tabel test of homogenety of variances tentang motivasi belajar dapat 

diketahui signifikansi sebesar 0,283. Nilai ini menunjukan bahwa sig = 0,283 > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data angket motivasi belajar siswa dalam 

penelitian ini mempunyai varian yang sama.

C. Deskripsi Data Penelitian
Setelah data dari setiap variabel terkumpul selanjutnya data digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian. Data hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits 

dan data angket tentang motivasi belajar yang sudah diperoleh selanjutnya dicari 

nilai tertinggi (maksimum) nilai rata-rata (mean) serta nilai terendah (minimum) 
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pada siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung yang 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

                                              Tabel 4.12
Deskripsi Data Penelitian Hasil Tes Formatif 

Bidang Studi Al-Qur’an Hadits dan Angket Motivasi 
Belajar Siswa Kelas VIII MTs Muhammadiyah

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic
Statisti

c Statistic Statistic Statistic
Statis

tic
Std. 
Error

Hasil Tes 
Formatif

39 30 61 90 2943 75,46 1,198

Motivasi 
Belajar

39 35 60 95 3138 80,46 1,225

Valid N 
(listwise)

39

Std. 
Deviation

Varian
ce Skewness Kurtosis

Statistic
Statisti

c Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Hasil Tes 
Formatif

7,480 55,952 ,268 ,378 -,174 ,741

Motivasi 
Belajar

7,653 58,571 -,575 ,378 ,439 ,741

Valid N 
(listwise)

   Sumber: SPSS 23 diolah  tahun 2017

Berdasarkan  tabel diatas hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits 

menggambarkan bahwa dari N 39 diperoleh nilai tertinggi (maxsimum) 90, nilai 

rata-rata 75,46, dan nilai terendah (minimum) 61. Kemudian perhitungan data 

angket motivasi belajar menggambarkan bahwa dari N 39 siswa diperoleh nilai 

tertinggi (maxsimum) 95, nilai rata-rata (mean) 80,46, dan diperoleh nilai terendah  

(minimum) 60. 
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D. Pengujian Hipotesis Penelitian

Analisis tentang pengaruh hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits 

tehadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung digunakan analisis regresi sederhana selanjutnya menggunakan teknik 

Korelasi Product Moment.Teknik ini digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

1. Perhitungan analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji 

pengaruh satu variabel bebas atau variabel idependen terhadap variabel terikat atau 

variabel dependen. Hasil uji analisis regresi sederhana penelitian ini menggunakan 

SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

        Tabel 4.13
     Hasil Analisis Regresi Sederhana

        Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B
Std. 
Error Beta

(Constant) 48.104 11.579 4.154 .000

Hasil Tes
Formatif

.429 .153 .419 2.808 .008

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar

  Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai pengaruh hasil tes 

formatif (X) terhadap motivasi belajar siswa (Y). Adapun koefesien regresi 

variabel pengaruh hasil tes formatif bertanda positif yaitu  sebesar 0,429, jika 
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implementasi pengaruh hasil tes formatif peningkatan sebesar 1% maka motivasi 

belajar siswa akan mengalami peningkatan sebesar 42,9%. Berdasarkan hasil 

data yang diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Y= 

48,104+0,429X.

2. Perhitungan analisis Korelasi Product Moment

Hasil pengumpulan data dalam rangka perhitungan korelasi product moment

menggunakan program SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:

                                            Tabel 4.14
                                  Hasil Analisis korelasi

Correlations
Hasil Tes 
Formatif

Motivasi 
Belajar

Pearson 
Correlation

1 ,419**

Sig. (2-tailed) ,008
N 39 39
Pearson 
Correlation

,419** 1

Sig. (2-tailed) ,008
N 39 39

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai pengaruh hasil tes formatif 

(X) terhadap motivasi belajar (Y), diperoleh nilai rxy = 0,419. Untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh tersebut, nilai rxy selanjutnya diinterprestasikan dengan 

tabel 4.14 berikut ini:
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Tabel 4.15
Interprestasi Nilai r Product Moment1

Besarnya r product 
moment ( ) Interprestasi

0,00 – 0,20

Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, 
akan tetapi itu sangat lemah atau sangat rendah sehigga 
korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi 
antara variabel X dan variabel Y

0,20 – 0,40
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
lemah atau rendah

0,40 – 0,70
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sedang atau cukup

0,70 – 0,90
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
kuat atau tinggi

0,90 – 100
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sangat kuat atau sangat tinggi.

Berdasarkan tabel diatas nilai rxy 0,419 berada di antara nilai 0,400–0,599 

yang menunjukkan indikator hubungan cukup atau sedang. Artinya hasil tes 

formatif  bidang studi Al-Qur’an Hadits memiliki pengaruh yang cukup terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung. 

Selanjutnya dilakukan uji keberartian yang digunakan untuk mengetahuai 

apakah sampel yang digunakan signifikan dan dapat digunakan untuk seluruh 

populasi. Uji keberartian dalam penelitian ini menggunakan uji-t, dengan 

menggunakan progran SPSS 23 dengan taraf signifikansi= 0,05 perhitungannya 

dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:

                                                          
1Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 193.
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  Tabel 4.16
         Hasil Uji Keberartian Menggunakan Uji t

S
S
u
sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel coefficients diatas diperoleh nilai thitung = 2,808. 

selanjutnya dikonsultasikan dengan harga ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 

dengan df = 39. Maka besar t tabelnya adalah 2,026.Ternyata thitung lebih besar 

dari ttabel atau 2,808 > 2,026. Dengan demikian maka tingkat korelasi product 

moment antara variabel X dan Y adalah signifikan atau nyata.

Dengan melihat hasil analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil tes formatif bidang studi Al-

Qur’an Haditt terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung. Dengan demikian bahwa hipotesis alternatif (Ha) 

yang diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.

                Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B
Std. 

Error Beta
(Constant) 48,104 11,579 4,154 ,000

Hasil Tes Formatif ,429 ,153 ,419 2,808 ,008

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar



64

E. Pembahasan

Dalam proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses yang terjadi 

antara siswa dengan guru, antara yang belajar dengan yang mengajar. Melalui 

proses pembelajaran akan berkembang secara sempurna atau tercapai hasil yang 

optimal bila guru maupun siswa terlibat aktif dan memiliki motivasi tinggi.

Setiap orang memiliki motivasi tersendiri dalam melakukan tindakan atau 

pekerjaannya. Dengan adanya motivasi baik dari dalam diri seseorang maupun 

yang dari luar dirinya, maka orang tersebut biasanya akan melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Bagi seorang siswa, motivasi belajar sangat 

diperlukan bahkan harus ditumbuhkan agar ia tetap semangat dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk itu motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya keseluruhan 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.2

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang mempunyai motivasinya kuat, 

                                                          
2Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 75.
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akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. 3

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 4

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

d. Adanya penghargaan dalam belajar.

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

f. Adanya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa 

dapat belajar dengan baik.

Dari definisi tentang motivasi belajar diatas, maka dapatlah disimpulkan 

bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan dimana anak akan aktif untuk

melakukan kegiatan belajar, hal ini merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual yang dilakukan karena sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan.

                                                          
3Ibid, h. 75-76.
4Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 23.
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Penelitian  ini terdiri dari variabel bebas (X) yaitu hasil tes formatif dan 

variabel terikat (Y) yaitu motivasi belajar. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa

kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, dimana sampel 

penelitian sebanyak dua kelas yaitu kelas VIII A dan VIII B. Jenis penelitian 

menurut metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian 

survei (survey research) sedangkan penelitian menurut jenis data yang digunakan 

adalah jenis kuantitatif (data berbentuk angka). Populasi penelitian ini berjumlah 

39 orang diambil dari kelas VIII yaitu terdiri dari 2 kelas. Karena responden 

penelitian berjumlah 39 orang dari kelas VIII A dan VIII B maka semua populasi 

dijadikan sampel sehingga penelitian ini adalah penelitian dengan sampling 

jenuh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hasil 

tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas 

VIII MTs Sukarame Bandar Lampung. Sebelum uji hipotesis dilakukan peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi 

normal atau tidak, dengan taraf sisgnifikansi 0,05. Dalam hal ini perhitungan uji 

normalitas data skor angket motivasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung dengan menggunakan SPSS 23. 

Dari uji normalitas data hasil skor angket motivasi belajar siswa diperoleh nilai 

signifikansi: 0,053 lebih besar dari > 0,05. Dan hasil tes formatif diperoleh nilai 

sig = 0,200 lebih besar > 0,05. Dengan demikian bahwa data yang digunakan 
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dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian Uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah sampel memiliki varians yang sama atau tidak, dengan 

taraf signifikansi 0,05. Uji homogenitas dilakukan pada data variabel terikat yaitu 

motivasi belajar siswa. Uji homogenitas varians data penelitian ini menggunakan 

uji varians dengan menggunakan program SPSS 23 ini dapat diketahui 

signifikan sebesar 0,283, nilai ini menunjukan bahwa sig = 0,283 lebih besar dari 

> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data angket motivasi belajar siswa dalam 

penelitian ini mempunyai varian yang sama atau homogen.

Untuk menganalisis pengaruh hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an 

Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan uji regresi sederhana

dengan menggunakan program SPSS 23. Adapun koefesien regresi variabel 

pengaruh hasil tes formatif bertanda positif yaitu sebesar 0,429, jika 

implementasi pengaruh hasil tes formatif peningkatan sebesar 1% maka motivasi 

belajar siswa akan mengalami peningkatan sebesar 42,9%. Berdasarkan hasil 

data yang diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Y= 

48,104+0,429X. Dimana:

Y = Motivasi Belajar siswa

X = Hasil Tes Formatif

Selanjutnya diperoleh hasil dari teknik korelasi product moment tentang 

pengaruh hasil tes formatif terhadap motivasi belajar dapat diketahui bahwa rxy

adalah 0,419, dimana nilai tersebut masuk dalam skala 0,400 – 0,599 yang 
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menunjukkan indikator hubungan sedang atau cukup. Selanjutnya dilakukan uji 

keberartian yang digunakan untuk mengetahuai apakah sampel yang digunakan 

signifikan dan dapat digunakan untuk seluruh populasi. Uji keberartian dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t menggunakan progran SPSS 23 dengan taraf 

signifikansi= 0,05. Diperoleh hasil thitung = 2,808, hasil tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 dengan df = 39. Maka 

besar t tabelnya adalah 2,026. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel atau 2,808 >
2,026. Dengan demikian maka tingkat korelasi product moment antara variabel

X dan Y adalah signifikan atau nyata.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar 

siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Dengan 

demikian bahwa hipotesis alternatif (Ha) yang diterima dan hipotesis nol (Ho)

ditolak. Pengaruh disini adalah bahwasannya hasil tes formatif memiliki 

pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Sukarame  Bandar Lampung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

       Dari hasil penelitian penulis di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung mengenai “Pengaruh Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur’an Hadits 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Sukarame Bandar Lampung” 

maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Berdasarkan penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil tes 

formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 

MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, karena dapat diketahui bahwa 

persamaan umum regresi sederhana yang didapat adalah = 48,104 + 0,429X. 

Hal itu menunjukkan pengaruh hasil tes formatif yang sangat signifikan terhadap 

motivasi belajar Al-Qur’an Hadits.

B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh hasil tes formatif terhadap motivasi belajar di MTs Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung. Penulis mencoba menuangkan saran-saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan yaitu perlu adanya usaha bersama dan 

berkesinambungan antara kepala sekolah dan para guru dalam meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan yang di 

dalamnya terdapat para pendidik memiliki peran penting dalam memberikan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang studi Al-Qur’an Hadits agar meningkatkan 

motivasi belajar siswa.
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Lampiran I

Lembar Wawancara dengan Guru Bidang Studi Al-Qur’an Hadits
Di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung

1. Peneiti: “Apakah tes formatif atau ulangan harian kelas VIII di MTs Muhammadiyah 
Sukarame Bandar Lampung sudah dilakasanakan?

Guru: “ya sudah tapi baru satu kali”

2. Peneliti: “Bagaimana keinginan siswa kelas VIII dalam belajar bidang studi Al-
Qur’an Hadits?

Guru: “ Gimana ya keinginan siswa kelas VIII dalam belajar Al-Qur’an Hadits ini 
masih kurang maksimal dalam artian belum semuannya berantusias ingin belajar”

3. Berapa nilai KKM bidang studi Al-Qur’an Hadits yang berlaku di MTs 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung?

Guru; “Nilai KKM bidang studi Al-Qur’an Hadits yang berlaku di MTs
Muhammadiyah tergantung kelasnnya klo kelas VIII ini yaitu 73”

4. Jika akan dilaksanakaan tes formatif, apakah bapak sebelumnya memberitahu 
terlebih dahulu kepada siswa bahwa akan dilaksanakan tes formatif?

Guru: “ya pasti, sebelum dilaksanakan tes formatif biyasannya saya memberitahu 
kepada siswa bahwa akan dilaksanakan tes formatif atau ulangan harian misal 
seminggu sebelumnya”

5. Bagaimana menurut pengamatan bapak tentang motivasi belajar siswa kelas VIII
selama proses kegiatan belajar mengajar dikelas?

Guru: “ Menurut saya tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, 
selama proses kegiatan belajar mengajar dikelas motivasi belajar yang dimiliki 
siswa kelas VIII ketika pemebelajaran berlangsung sebagian besar siswa 
memperhatikan penjelasan dari guru namun terkadang ada siswa yang tidur dikelas, 
ribut asik ngobrol dengan temannya tidak memperhatikan proses pembelajaran yang 
sedang berlangsung walaupun guru sudah memperingatinya, walaupun demikian 
siswa kelas ini bersemangat dalam mengerjakan tugas dari guru.”



Lampiran 2

Data Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur'an Hadits Kelas VIII MTs 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung Semester Ganjil  

Materi Mengenal Tajwid Tahun Pelajaran 2017/2018

NO Nama Siswa L/P Hasil Tes Formatif

1 Adi Suprihatin L 78

2 Alfian Naufal Aziz L 80

3 Arlan Saputra L 75

4 Dani Nur Hidayat L 85

5 Dimas Andika Putra L 75

6 Erdalina P 80

7 Excel Adi Surya L 50

8 Ghais Arizqoh L 78

9 Isna Jinan Hamidah P 80

10 Jepri Hidayat L 70

11 May Fida Cahyani P 73

12 Muhamad Satria Hilalludin L 85

13 Muhammad Ferdiansyah L 80

14 Muhammad Zulkarnain L 85

15 Nazla Khairunissa P 80

16 Nur Siti Maisaraoh P 78

17 Rida Azizah Febriyanti P 80

18 Sidik Gede Prasojo L 65

19 Vivi Kamelia Wati P 90

20 Zaidan L 90

21 Ahmad Nasir Al Bany L 95

22 Andesta Ayu Lestari P 87

23 Anwar Ahmadi L 75

24 Bima Pratama L 65

25 Dawud Sulaiman L 70

26 Dimas Dwi Prasetio L 85

27 Faiz Nur Hafidin L 78

28 Hanif Arifan Kassuandy L 85

29 Intan Shefita Rani P 95

30 Kholid L 74



31 Marna Astuti P 80

32 Muhammad Naufal Haris L 75

33 Mumtas Nur Syifa P 85

34 Nana Maulidia Pradini P 65

35 Rika Amanda Putri P 75

36 Rizki Wahyu Nugroho L 73

37 Sofyan Rafi Mubarokh L 70

38 Syakilla Purnama P 80

39 Yul Kurnia p 87
Sumber : Dokumentasi Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur’an Hadits

Siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung



Lampiran 8

DATA SISWA KELAS VIII MTs MUHAMMADIYAH
SUKARAME BANDAR LAMPUNG

NO Kode Nama Siswa Jenis Kelamin L/P

1
B-1

Adi Suprihatin L

2
B-2

Alfian Naufal Aziz L

3
B-3

Arlan Saputra L

4
B-4

Dani Nur Hidayat L

5
B-5

Dimas Andika Putra L

6
B-6

Erdalina P

7
B-7

Excel Adi Surya L

8
B-8

Ghais Arizqoh L

9
B-9

Isna Jinan Hamidah P

10
B-10

Jepri Hidayat L

11
B-11

May Fida Cahyani P

12
B-12

Muhamad Satria Hilalludin L

13
B-13

Muhammad Ferdiansyah L

14
B-14

Muhammad Zulkarnain L

15
B-15

Nazla Khairunissa P

16
B-16

Nur Siti Maisaraoh P

17
B-17

Rida Azizah Febriyanti P

18
B-18

Sidik Gede Prasojo L

19
B-19

Vivi Kamelia Wati P

20
B-20

Zaidan L

21
B-21

Ahmad Nasir Al Bany L

22
B-22

Andesta Ayu Lestari P

23
B-23

Anwar Ahmadi L

24
B-24

Bima Pratama L



25
B-25

Dawud Sulaiman L

26
B-26

Dimas Dwi Prasetio L

27
B-27

Faiz Nur Hafidin L

28
B-28

Hanif Arifan Kassuandhy L

29
B-29

Intan Shefita Rani P

30
B-30

Kholid L

31
B-31

Marna Astuti P

32
B-32

Muhammad Naufal Haris L

33
B-33

Mumtas Nur Syifa P

34
B-34

Nana Maulidia Pradini P

35
B-35

Rika Amanda Putri P

36
B-36

Rizki Wahyu Nugroho L

37
B-37

Sofyan Rafi Mubarokh L

38
B-38

Syakilla Purnama P

39
B-39

Yul Kurnia P
Sumber : Dokumentasi Siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung



Lampiran 3

Daftar Nama Siswa Uji Coba instrumen Angket 
Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung

NO Kode Nama Siswa Jenis Kelamin L/P

1 A-1 Afini Qurota Ayun P

2 A-2 Aisyah Putri Hidayah P

3 A-3 Ajat Suryana L

4 A-4 Alfendra Rahman Wijaya L

5 A-5 Rico Dian Purnama L

6 A-6 Echa Amelia P

7 A-7 Eka Nurjanah P

8 A-8 Faris Mustofa L

9 A-9 Putri Dyah Miftahul Janah P

10 A-10 Gusti Putri Ahyanti P

11 A-11 Herlina P

12 A-12 Jourdy Putra Ardiansyah L

13 A-13 Lara Siti Fauziyah P

14 A-14 M. Bagas Ari Saputra L

15 A-15 Perdi Anju Prastio L

16 A-16 Rio Verdinansah L

17 A-17 Rizky Ramadhani L

18 A-18 Seftiyana P

19 A-19 Siti Fadillah P

20 A-20 Wahyu Rizky Adistra L

21 A-21 Yuslim Lahudin Ahmad L

22 A-22 M. Zulkarnain L

23 A-23 Catur Ardiyanto Widodo L
Sumber : Dokumentasi Siswa kelas IX A MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung



Lampiran 4

Kisi-Kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar

Variabel 

Penelitian
Indikator

Nomor butir item

Positif Negatif

Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 
Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 
belajar.

7, 8, 9. 10, 11, 
12.

Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 13,14, 15. 16, 17, 
18.

Adanya penghargaan dalam belajar. 19, 20, 
21.

22, 23.

Adanya kegiatan yang menarik dalam 
belajar.

24, 25. 26, 27, 
28.

Adanya lingkungan yang kondusif sehingga 
memungkinkan seorang siswa dapat belajar 
dengan baik.

29, 30, 
31.

32, 33.



Lampiran 5

UJI COBA INSTRUMEN ANGKET MOTIVASI BELAJAR

Petunjuk Pengisian Angket

1. Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga anda dalam keadaan sehat wal‘afiat dan senantiasa mendapat limpahan 

karunia dari Allah SWT.

2. Berikan jawaban atas setiap pernyataan dalam angket ini secara jujur

3. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas pada tempat yang telah disediakan.

4. Jawablah seluruh pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban 

dengan memberi tanda ceklis () pada kolom yang telah disediakan yaitu:

Jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh negatif karena angket ini bersifat 

tertutup dan terjamin kerahasiaannya.

5. Semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang diharapkan 

adalah jawaban yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan anda.

6. Keterangan 

SS : Sangat Setuju TS    : Tidak Setuju

S   : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Siswa :

Kelas         :

No Pernyataan
Keterangan Siswa

SS S TS STS
1 Saya semangat belajar bidang studi Al-Qur’an Hadits

2
Saya berusaha keras dalam mengerjakan tugas Al-Qur’an 
Hadits  dari guru supaya hasilnya baik

3
Saya tidak malu bertanya jika ada materi Al-Qur’an Hadits 
yang kurang jelas

4 Saya malas belajar Al-Qur’an Hadits
5 Saya bosan belajar Al-Qur’an Hadits
6 Saya tidak suka belajar Al-Qur’an Hadits 



7
Saya sungguh-sungguh dalam mengerjakan semua tugas Al-
Qur’an Hadits yang diberikan guru

8
Setiap kali ada tugas dari guru saya ingin cepat 
mengerjakannya 

9
Saya semangat dalam belajar karena dorongan dari orang 
tua

10
Saya tidak belajar bidang studi Al-Qur’an Hadits walaupun 
besok ada ulangan harian

11
Jika diadakan ulangan harian Al-Qur’an Hadits saya 
mengandalkan teman/mencontek

12
Walaupun diberi arahan oleh guru saya tetap malas belajar 
Al-Qur’an Hadits

13
Saya belajar Al-Qur’an Hadits untuk mendapatkan ilmu 
yang bermanfaat untuk masa depan

14
Saya belajar Al-Qur’an Hadits sebagai pedoman hidup 
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

15
Saya belajar Al-Qur’an Hadits agar mengetahui cara 
membaca dan menulis Al-Qur’an Hadits yang baik dan 
benar sehingga kelak  saya bisa mengajarkannya

16
Bagi saya belajar Al-Qur’an Hadits tidak baik untuk masa 
depan 

17
Belajar Al-Qur’an Hadits tidak akan mencapai kebahagian 
dunia dan akhirat

18
Belajar Al-Qur’an Hadits tidak menyadarkan saya 
walaupun sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur’an 
dan mengajarkannya

19
Saya belajar Al-Qur’an Hadits dengan sungguh-sungguh 
karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan dalam diri 
saya

20
Saya belajar Al-Qur’an Hadits dengan tekun karena orang 
tua memberikan hadiah jika saya mendapatkan nilai yang 
baik

21
Saya belajar Al-Qur’an Hadits dengan tekun karena guru 
memberikan nilai yang baik ketika saya mengerjakan tugas 
dengan baik

22
Saya tidak senang ketika mendapatkan nilai yang tinggi dari 
guru

23
Saya tidak senang mendapatkan hadiah dari orang tua atas 
keberhasilan saya

24
Saya senang belajar Al-Qur’an Hadits karena ada metode 
menghafal Al-Qur’an dan Hadits yang ditugaskan oleh 
guru

25
Saya senang jika guru memberitahu akan diadakan ulangan 
harian

26
Belajar Al-Qur’an Hadits bagi saya membosankan karena 
ada hafalan



27
Belajar Al-Qur’an Hadits tidak meningkatkan pengetahuan 
saya

28
Saya tidak menghafal Al-Qur’an atau Hadits yang 
ditugaskan oleh guru

29
Saya berusaha tidak membuat keributan didalam kelas 
karena dapat mengganggu konsentrasi belajar teman-teman

30
Jika keadaan kelas ribut/gaduh saya tidak konsetrasi dalam 
belajar

31
Dalam belajar Al-Qur’an Hadits saya senang jika keadaan 
kelas kondusif

32
Ketika guru menjelaskan materi Al-Qur’an Hadits dikelas 
saya asik ngobrol dengan teman-teman 

33 Saya tidur dikelas ketika pembelajaran sedang berlangsung



Lampiran 9

Data Hasil Tes Formatif Bidang Studi Al-Qur’an Hadits Kelas VIII MTs 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

NO Nama Siswa Tes ke-1 Tes ke-2 Nilai rata-rata

1 Adi Suprihatin 75 75 75

2 Alfian Naufal Aziz 80 80 80

3 Arlan Saputra 65 65 65

4 Dani Nur Hidayat 65 75 70

5 Dimas Andika Putra 75 75 75

6 Erdalina 75 85 80

7 Excel Adi Surya 55 75 65

8 Ghais Arizqoh 75 85 80

9 Isna Jinan Hamidah 85 95 90

10 Jepri Hidayat 75 73 74

11 May Fida Cahyani 56 65 60,5

12 M. Satria Hilalludin 72 70 71

13 M. Ferdiansyah 76 75 75,5

14 M. Zulkarnain 70 72 71

15 Nazla Khairunissa 80 80 80

16 Nur Siti Maisaraoh 60 65 62,5

17 Rida Azizah Febriyanti 78 75 76,5

18 Sidik Gede Prasojo 70 70 70

19 Vivi Kamelia Wati 85 75 80

20 Zaidan 75 75 75

21 A. Nasir Al Bany 75 75 75

22 Andesta Ayu Lestari 80 80 80

23 Anwar Ahmadi 65 75 70

24 Bima Pratama 89 90 89,5

25 Dawud Sulaiman 70 70 70

26 Dimas Dwi Prasetio 78 72 75

27 Faiz Nur Hafidin 80 85 82,5

28 Hanif Arifan K 87 80 83,5

29 Intan Shefita Rani 85 95 90



30 Kholid 75 70 72,5

31 Marna Astuti 74 75 74,5

32 M. Naufal Haris 70 70 70

33 Mumtas Nur Syifa 64 65 64,5

34 Nana Maulidia Pradini 95 85 90

35 Rika Amanda Putri 85 85 85

36 Rizki Wahyu Nugroho 72 75 73,5

37 Sofyan Rafi Mubarokh 73 72 72,5

38 Syakilla Purnama 73 70 71,5

39 Yul Kurnia 75 80 77,5
Sumber : Dokumentasi hasil tes formatif bidang studi Al-Qur’an Hadits siswa kelas VIII 

MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA

Petunjuk Pengisian Angket

1. Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga anda dalam keadaan sehat wal‘afiat dan senantiasa mendapat limpahan 

karunia dari Allah SWT.

2. Berikan jawaban atas setiap pernyataan dalam angket ini secara jujur

3. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas pada tempat yang telah disediakan.

4. Jawablah seluruh pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban 

dengan memberi tanda ceklis () pada kolom yang telah disediakan yaitu: 

Jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh negatif karena angket ini bersifat 

tertutup dan terjamin kerahasiaannya.

5. Semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang diharapkan 

adalah jawaban yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan anda.

6. Keterangan 

SS : Sangat Setuju TS    : Tidak Setuju

S   : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Siswa :

Kelas          :

No Pernyataan
Keterangan Siswa

SS S TS STS
1 Saya semangat belajar bidang studi Al-Qur’an Hadits

2
Saya berusaha keras dalam mengerjakan tugas Al-Qur’an Hadits  dari 
guru supaya hasilnya baik

3 Saya malas belajar Al-Qur’an Hadits
4 Saya bosan belajar Al-Qur’an Hadits
5 Setiap kali ada tugas dari guru saya ingin cepat mengerjakannya 
6 Saya semangat dalam belajar karena dorongan dari orang tua

7
Saya tidak belajar bidang studi Al-Qur’an Hadits walaupun besok ada 
ulangan harian



8
Jika diadakan ulangan harian Al-Qur’an Hadits saya mengandalkan 
teman/mencontek

9
Walaupun diberi arahan oleh guru saya tetap malas belajar Al-Qur’an 
Hadits

10
Saya belajar Al-Qur’an Hadits untuk mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat untuk masa depan

11
Saya belajar Al-Qur’an Hadits sebagai pedoman hidup untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat

12 Bagi saya belajar Al-Qur’an Hadits tidak baik untuk masa depan 

13
Belajar Al-Qur’an Hadits tidak akan mencapai kebahagian dunia dan 
akhirat

14
Saya belajar Al-Qur’an Hadits dengan tekun karena orang tua 
memberikan hadiah jika saya mendapatkan nilai yang baik

15
Saya belajar Al-Qur’an Hadits dengan tekun karena guru memberikan 
nilai yang baik ketika saya mengerjakan tugas dengan baik

16 Saya tidak senang ketika mendapatkan nilai yang tinggi dari guru

17
Saya senang belajar Al-Qur’an Hadits karena ada metode menghafal 
Al-Qur’an dan Hadits yang ditugaskan oleh guru

18 Saya senang jika guru memberitahu akan diadakan ulangan harian
19 Belajar Al-Qur’an Hadits bagi saya membosankan karena ada hafalan
20 Belajar Al-Qur’an Hadits tidak meningkatkan pengetahuan saya

21
Saya tidak menghafal Al-Qur’an atau Hadits yang ditugaskan oleh 
guru

22
Saya berusaha tidak membuat keributan didalam kelas karena dapat 
mengganggu konsentrasi belajar teman-teman

23
Dalam belajar Al-Qur’an Hadits saya senang jika keadaan kelas 
kondusif

24
Ketika guru menjelaskan materi Al-Qur’an Hadits di kelas saya asik 
ngobrol dengan teman-teman 

25 Saya tidur dikelas ketika pembelajaran sedang berlangsung
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Tabel T (df = 1 – 40)
1-arah 0.5 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005

2-arah 1. 00 0.5 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

1 0,000 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657

2 0,000 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925

3 0,000 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841

4 0,000 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604

5 0,000 0.727 0.92 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032

6 0,000 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707

7 0,000 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499

8 0,000 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355

9 0,000 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250

10 0,000 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169

11 0,000 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106

12 0,000 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055

13 0,000 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012

14 0,000 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977

15 0,000 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947

16 0,000 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921

17 0,000 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898

18 0,000 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878

19 0,000 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861

20 0,000 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845

21 0,000 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831

22 0,000 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819

23 0,000 0.685 0.858 1,060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807

24 0,000 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797

25 0,000 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787

26 0,000 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779

27 0,000 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771

28 0,000 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763

29 0,000 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756

30 0,000 0.683 0.854 1,055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750

31 0,000 0.682 0.853 1.054 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744

32 0,000 0.682 0.853 1.054 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738



33 0,000 0.682 0.853 1.053 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733

34 0,000 0.682 0.852 1.052 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728

35 0,000 0.682 0.852 1.052 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724

36 0,000 0.681 0.852 1.052 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719

37 0,000 0.681 0.851 1.051 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715

38 0,000 0.681 0.851 1.051 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712

39 0,000 0.681 0.851 1050 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708

40 0,000 0.681 0.851 1.05 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704

Sumber: Novalia dan Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan Bandar
Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014.
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