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ABSTRAKSI 

Hubungan Antara Minat Dengan Motivasi Berbahasa Inggris Pada Santriwati Pondok 

Pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang 

Oleh Putria Ningsih 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh minat berbahasa Inggris pada santriwati pondok 
pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. Suatu program bahasa yang sudah ada didalam pondok 
pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang yang bertujuan untuk meningkatkan minat berbahasa 
Inggris pada santriwati. 
 Penelitian ini merupakan penelitian populasi yang dilaksanakan kepada seluruh santriwati 
pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang yang berjumlah 91 orang. Penelitian ini 
dilaksanakan untuk mengetahui minat dengan motivasi dalam berbahasa Inggris pada  santriwati 
pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. Dengan hipotesis umum yaitu terdapat 
hubungan yang signifikan antara minat dengan motivasi dalam berbahasa Inggris pada santriwati 
pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. 
 Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan skala Guttman yang telah di modifikasi 
menjadi dua alternatif pilihan jawaban. Untuk variabel minat berbahasa Inggris indeks kesukaran 
itemnya berkisar antara 0,346–0,727 dengan koefisien reliabilitas 0,919. Untuk variabel motivasi 
berbahasa Inggris indeks kesukaran item berkisar 0,328–0,726 dengan koefisien reliabilitas 
0,910. Data penelitian kemudian diolah dengan menggunakan teknik korelasi product moment 
dari Karl Pearson dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 for windows, maka diperoleh 
koefisien korelasi sebesar 0,812 pada taraf signifikan 0,000, dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini diterima.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara minat dengan motivasi 
dalam berbahasa Inggris, semakin tinggi minat santriwati terhadap berbahasa Inggris maka akan 
semakin tinggi motivasi dalam berbahasa Inggris, dan sebaliknya semakin rendah minat 
santriwati terhadap berbahasa Inggris maka akan semakin rendah motivasi dalam berbahasa 
Inggris. Oleh sebab itu, agar suatu pondok pesantren ingin meningkatkan minat santriwati dalam 
berbahasa Inggris maka perlu adanya dukungan motivasi dari guru-guru berupa reward atau 
penghargaan kepada santriwati yang aktif dalam berbahasa Inggris agar santriwati termotivasi 
untuk berbahasa Inggris. 
 
 
Kata kunci : Minat, motivasi, berbahasa Inggris 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Didukung 

oleh kemajuan ilmu dan teknologi, dunia pendidikan secara nyata telah berkembang pesat, 

terlihat dengan adanya pendidikan bahasa Inggris dimulai sejak di Sekolah Dasar. Selama ini, 

memang kita akui bahwa siswa tingkat dasar di Indonesia masih lemah dalam penguasaan bahasa 

Inggris, juga tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan lanjutan dibanding siswa negara lain 

yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris juga (Eritha, 2005:1). 

Didalam dunia pendidikan masalah motivasi merupakan hal yang menarik perhatian. Hal 

ini dikarenakan motivasi dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat dominan dalam 

menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan. Menurut Purmanto (2007 : 73 ) 

mengatakan bahwa motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk mengerakkan, 

mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak untuk 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Motivasi (motivation) adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan dan daya yang 

sejenis yang mengarahkan perilaku. Dalam diri seseorang motivasi berfungsi sebagai pendorong, 

kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah, menyeleksi tingkah laku. Kemampuan adalah 

tenaga, kapasitas atau kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan yang dihasilkan dari 

bawaan sejak lahir atau merupakan hasil dari pengalaman. Usaha adalah penyelesaian suatu 

tugas untuk mencapai keinginan. Sedangkan keinginan adalah suatu harapan, kemauan atau 
1 
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dorongan untuk mencapai suatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perangsang yang tidak 

menyenangkan (Mujib & Mudzakir, 2002:243). 

Menurut Sardiman (2001:71) motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dan memberi 

arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Menurut  Coffer (Chaer, 

2003:251) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan 

yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. 

 Motivasi dalam mempraktekkan bahasa Inggris merupakan dorongan untuk aktif 

berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan bahasa Inggris dan bahasa 

Arab merupakan bahasa Asing yang diterapkan dikalangan pondok pesantren khususnya pondok 

pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. 

Dalam pembelajaran bahasa ada asumsi yang menyatakan bahwa  orang yang didalam 

dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa cenderung 

akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, 

tujuan atau motivasi (Chaer, 2003:251 ). 

Belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian diharapkan menjadi motivasi siswa. 

Motivasi dalam pembelajaran bahasa mengacu kepada gabungan usaha, keinginan mencapai 

tujuan pembelajaran  bahasa dan sikap yang sesuai untuk belajar bahasa. Betapa pentingnya 

bahasa Inggris karena siswa yang memiliki motivasi tinggi dan mempunyai keinginan belajar 

yang tinggi menunjukan prestasi yang baik dalam bahasa Inggris. Dalam mempraktekkan bahasa 

Inggris haruslah memiliki motivasi yang baik untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jika santri 

mempunyai motivasi yang baik dalam mempraktekkan bahasa, maka semua ucapannya harus 

difokuskan dalam berbicara bahasa Inggris. 
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Bahasa Inggris sering menjadi pembicaraan bagi kalangan masyarakat khususnya 

dikalangan santri dalam pondok pesantren. Karena santri harus fokus aktif berbicara dalam 

berbahasa. Bahkan ketika santri mengucapkan kata-kata dengan bahasa Inggris banyak kendala 

yang dihadapi santri diantaranya; Kosa kata yang diperoleh harus banyak, setiap kosa kata yang 

telah diberikan harus dihafal dan di praktekkan. Ketika salah mengucapkan maka akan salah 

artinya, karena kosa kata bahasa Inggris dalam seminggu tiga kali diberikan oleh ketua bagian 

bahasa. 

MC.Donald (Sardiman, 2007:74) motivasi merupakan respon dari suatu aksi, yakni 

tujuan. Motivasi muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang atau 

terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan. Oleh karena itu apa yang menjadi dalam dirinya sudah tentu akan membangkitkan 

minatnya. Sejauh mana apa yang ia tanamkan dalam dirinya merupakan hal yang terpenting bagi 

dirinya sendiri. 

Minat pada dasarnya merupakan salah satu aspek pendorong dalam diri seseorang 

dalam mewujudkan keinginan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Minat harus 

diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha atau aktifitas agar tujuan yang dimaksud dapat 

tercapai dengan baik. 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau 

arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Menurut 

Bernad (Sardiman, 2007:76) minat timbul tidak secara tiba-tiba atau sepontan, melainkan timbul 

akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa 

soal minat akan selalu terkait dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu yang 
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penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa selalu butuh dan ingin terus belajar 

dalam berbahasa. 

Menurut Crow dan Crow (Abror, 1993;12) minat adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda atau 

kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

Minat dapat menjadi sumber motivasi untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Santriwati 

yang memiliki minat berbahasa Inggris yang tinggi maka akan termotivasi untuk berinteraksi 

dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebaliknya santriwati yang memiliki minat yang rendah 

maka santriwati tersebut memiliki motivasi yang rendah untuk berinteraksi dengan menggunakan 

bahasa Inggris. Adapun ciri-ciri individu yang memiliki minat diantaranya adalah berusaha 

mempalajari tentang objek yang diminatinya, berusaha mencari informasi tentang objek yang 

diminatinya, merasa senang dengan objek yang diminatinya merasa perhatian dengan objek yang 

diminatinya. Dalam hal ini adalah aktivitas dalam berbahasa Inggris,  menurut Sukardi (Rohman, 

2005:17). Jika santriwati memiliki minat untuk aktif dalam berbahasa maka kosa kata yang 

dimiliki akan bertambah dan akan mudah untuk memperaktekkannya dalam berinteraksi dengan 

lawan bicara dengan menggunakan bahasa khususnya bahasa Inggris. 

Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut 

Santrock (2007:353) mengartikan bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi, entah itu lisan, 

tertulis, atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri dari 

kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai 

variasi dan mengkombinasikannya. Hasil akhir dari proses bahasa, seseorang berusaha untuk 

mencoba mempraktekkan bahasa tersebut. Bahasa Asing yang diterapkan di pondok pesantren 

Islam Al-Muslimun Sekijang adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. 
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 Setiap santri diwajibkan menggunakan bahasa  dalam kesehariannya apakah itu bahasa 

Inggris atau bahasa Arab karena di pesantren merupakan tempat untuk bisa aktif dalam 

berbahasa. Fenomena yang peneliti amati santri yang aktif dalam berbahasa adalah santriwan 

(Murid laki-laki) mereka aktif dalam menggunakan dua bahasa tersebut yaitu bahasa Arab dan 

bahasa Inggris, ketika ada program English Day mereka aktif dalam melaksanakannya mayoritas 

dari mereka menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan yang terjadi dikalangan santriwati (murid 

perempuan) hannya sebagian saja yang menggunakan bahasa Inggris, ketika English Day 

diterapkan santriwati memilih banyak diam sehingga teman yang ingin berinteraksi dengan 

bahasa Inggris hanya dijawab dengan bahasa isyarat seperti menunjuk dengan tangan dan 

anggukan kepala. Hal ini dikarenakan sebagian dari santriwati kurang berusaha untuk mencoba 

dalam mempraktekkan bahasa dengan menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris 

merupakan hal yang  sulit untuk diungkapkan atau berinteraksi dengan lawan bicara atau dengan 

teman-teman dan guru di pondok pesantren. Maka berdasarkan hasil observasi berserta 

kunjungan di pondok pesantren Islam Al-Muslinun Sekijang hanya sebagian yang menggunakan 

bahasa Inggris, karena kebanyakan santriwati menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab 

sudah menjadi bahasa keseharian bagi kalangan santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun 

Sekijang. Karena hampir semua mata Pelajaran pondok menggunakan bahasa Arab. Dapat 

disimpulkan bahwa minat berbahasa Inggris diartikan sebagai kecenderungan individu untuk 

tertarik dan fokus pada suatu bahasa tertentu khususnya bahasa Inggris, yang diiringi dengan 

perasaan senang dari dalam diri individu. 

Berdasarkan fenomena yang peneliti amati, maka peneliti tertarik untuk membahas studi 

kasus pada kalangan santriwati bahwa minat berbahasa Inggris yang kurang baik pada santriwati 

pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
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santriwati memiliki motivasi yang kurang baik dalam berbahasa Inggris. Hal ini ditandai dari 

sebagian santriwati tidak aktifnya dalam berinteraksi dengan teman dan guru dengan 

menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga untuk bisa aktif  berbahasa 

Inggris sangat sulit untuk digerakkan daripada bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan 

bahasa harian dan setiap mata pelajaran pondok banyak menggunakan bahasa Arab. Sedangkan 

bahasa Inggris hanya terdapat pada pelajaran bahasa Inggris saja. 

Didalam pondok terdapat organisasi atau rohis yang mengatur ketertiban santriwati yang 

disebut dengan IST (Immarotut Seunit Thalibats) dalam hal ini anggota rohis khususnya pada 

bagian bahasa kurang tegas dalam menegakkan hukuman bagi yang melanggar bahasa dan bagi 

yang aktif dalam berbahasa tidak diberikan sebuah hadiah atau rewerd sehingga santriwati 

kurang bersemangat dalam menggunakan bahasa Inggris. Apabila guru bahasa Inggris berbicara 

diluar kelas dengan menggunakan bahasa Inggris kepada santriwati maka santriwati hanya diam 

dan tersenyum tidak banyak merespon pembicaraan tersebut dan guru tersebut tidak memberikan 

ketegasan seperti terus berbahasa Inggris dengan santriwati dengan tidak menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa Arab. Ketika Engglis Day diterapkan santriwati memilih banyak diam dari 

pada berbicara jika ingin berbicara maka mereka menggunakan bahasa isyarat dan hal itu kepada 

bagian bahasa tidak diberikan ketegasan berupa teguran yang tidak membolehkan menggunakan 

bahasa isyarat. Sehinga hal tersebut tidak memunculkan minat dan motivasi santriwati dalam 

berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris.  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka tidak ada pilihan kecuali mengupayakan agar 

minat berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang dapat 

ditingkatkan dan menumbuhkan minat berbahasa Inggris pada santriwati agar santriwati tidak 

mengalami kendala dan termotivasi dalam berbahasa Inggris. Maka hal ini peneliti tertarik untuk 
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mengetahui secara lebih mendalam apakah benar ada kaitannya antara minat dalam berbahasa 

Inggris yang akan berdampak pada motivasi dalam berbahasa Inggris santriwati Pondok 

Pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang, maka hal ini peneliti merangkum dalam sebuah judul ; 

Hubungan Antara Minat Dengan Motivasi Berbahasa Inggris Pada Santriwati  Pondok 

Pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka masalah utama dalam 

penelitian ini adalah ”Apakah ada hubungan minat berbahasa Inggris dengan motivasi berbahasa 

Inggris pada santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun ? ”. 

I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bermaksud 

untuk mengkaji dan mempelajari secara ilmiah tentang hubungan antara minat dengan motivasi 

berbahasa Inggris pada santiwati Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang.  

Untuk menjalankan maksud tersebut maka peneliti memiliki tujuan untuk melihat apakah 

ada hubungan antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris pada santriwati Pondok Pesantren 

Islam Al-Muslimun Sekijang. 

I.4. Kegunaan Penelitian 

I.4.1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan prespektif kajian 

psikologi dalam memahami minat dan motivasi berbahasa Inggris pada santriwati Pondok 

Pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. 

I.4.2. Kegunaan Praktis 
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a.  Bagi ilmuan psikologi, sebagai pengetahuan bahwa terdapatnya hubungan minat dengan 

motivasi berbahasa Inggris pada santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun 

Sekijang. 

b.  Bagi pihak pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang, memberikan informasi baru 

dan masukan kepada santriwati untuk berusaha aktif dalam berbahasa Inggris. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Motivasi Berbahasa Inggris 

2.1.1. Pengertian Motivasi Berbahasa Inggris 

 Menurut Sardiman (2007:73), motivasi berawal dari kata motif yang diartikan sebagai 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat juga dikatakan sebagai 

daya pengerak dari dalam dan didalam subjek  untuk melakukan aktifitas – aktifitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Walgito (2004:202), motivasi merupakan keadaan 

dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku kearah tujuan. 

 Menurut Dzakiey (2006:1), Motivasi adalah kuatnya dorongan (dari dalam diri) yang 

membangkitkan semangat pada makhluk hidup, yang kemudian hal itu menciptakan adanya 

tingkah laku dan mengarahkannya pada suatu tujuan atau tujuan tertentu. Menurut MC Donald 

(Dzakiey, 2006:2), motivasi sebagai suatu perubahan tenaga didalam diri atau pribadi seseorang 

yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan. Menurut 

Sartain (Djamarah, 2008;60) menyatakan bahwa motif adalah suatu keadan yang komplek dalam 

organisme atau individu yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan atau intensif 

 Motif menurut Suryabrata (2004:70), adalah keadaan dalam pribadi individu yang 

mendorong individu untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut Whittaker (Soemanto, 2003:205), motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadan 

yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai 

tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. 

9 
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 Menurut Sardiman (2007:75), motivasi merupakan serangkaian usaha untuk 

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

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

suka itu. Menurut Chaer (2003:251), motivasi pembelajaran bahasa berupa dorongan yang 

datang dari dalam diri pembelajaran yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang 

kuat untuk mempelajari suatu bahasa. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan 

atau penggerak yang berada dalam diri individu yang menciptakan adanya tingkah laku demi 

mencapai suatu tujuan. 

 

2.1.2. Jenis-Jenis Motivasi Berbahasa Inggris 

 Frendsen (Sardiman 2007:87), menambahkan jenis-jenis motivasi sebagai berikut; 

a. Cognitive motives yaitu, gejala intrinsik yang menyangkut kepuasan individual. 

b. Self- expression yaitu, penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. 

c. Self- enhancement yaitu, melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi 

akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. 

Menurut Sardiman (2007: 86-91), jenis-jenis motivasi dapat dilihat dari sudut pandang, 

diantaranya yaitu ; 

A. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan yaitu motif yang dibawa sejak lahir 

b. Motif-motif yang dipelajari yaitu yang timbul karena dipelajari 

B. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Maquis 

a. Motif atau kebutuhan organis 
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b. Motif-motif darurat 

c. Motif-motif objektif 

C. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

D. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada 

perangsang dari luar. 

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis motivasi sudah ada 

didalam diri individu untuk melakukan sesuatu apakah rangsangan tersebut datang dari dalam 

diri atau luar diri demi meningkatkan kemajuan diri. 

 

 

 

2.1.3. Fungsi Motivasi Berbahasa Inggris 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang 

melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar akan menghasilkan prestasi yang baik. 

 Selanjutnya Sardiman (2007:85), membagi fungsi motivasi menjadi tiga bagian yaitu ; 
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a. Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan 

energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang 

akan dikerjakan. 

b. Menetukan arah perbuatan, yakni kearah 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-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

 

Menurut Gardner dan Lambert (Eritha, 2005:16) menyatakan motivasi mempunyai dua 

fungsi yaitu ; 

1. Fungsi integratif adalah motivasi itu mendorong seseorang untuk mempelajari suatu 

bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur 

bahasa itu atau menjadi anggota masyarakat. 

2. Fungsi instrumental adalah motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki 

kemauan untuk mempelajari bahasa kedua karena tujuan yang bermanfaat atau karena 

dorongan ingin memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial pada lapisan atas 

mayarakat tersebut. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi sebagai 

pendorong diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi motivasi 

dalam diri santriwati adalah sebagai pengerak untuk aktif dalam berbahasa Inggris, untuk 
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menentukan arah perbuatan yaitu kearah pencapaian suatu tujuan, dimana  semakin tinggi dan 

berartinya suatu tujuan yang akan dicapai oleh santriwati untuk aktif dalam menggunakan bahasa 

Inggris, maka makin tinggi pula motivasinya untuk bisa berbahasa Inggris.  

 

2.1.4. Bentuk-Bentuk Motivasi Berbahasa Inggris 

 Sardiman (2007:92-95), menjelaskan beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan 

motivasi sebagai berikut ; 

a.   Memberi Angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar, 

yang utama justru untuk mencapai angka/ nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang 

dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya baik-baik. 

b.   Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Karena 

hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik 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 
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Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga 

diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

e. Memberi Ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

f. Mengetahui Hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi jika terjadi kemajuan, akan mendorong 

siswa untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian 

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang 

baik. 

h. Hukuman 

Hukuman sebagi reinforcment yang negatif tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak 

bisa menjadi motivasi. 

i. Hasrat Untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti adanya unsur kesengajaan ada maksud untuk belajar. 

 

 

j. Minat 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga dengan minat sehingga minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. 

k. Tujuan yang Diakui 
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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. 

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk motivasi 

merupakan hal yang membantu menumbuhkan motivasi seseorang dengan cara memberikan 

angka dalam setiap kegiatannya, memberikan hadiah, adanya kompetisi, memberikan kesadaran 

kepada siswa arti pentingnya sebuah tugas, memberikan ulangan, kemudian memeriksa hasil dari 

tugas yang diberikan, memberikan pujian, hukuman bagi yang melanggar, memberikan semangat 

untuk belajar, adanya minat dan tujuan yang akan dicapai agar dapat diakui dan diterima. 

 

2.1.5. Ciri-Ciri Individu yang Memiliki Motivasi Berbahasa Inggris 

 Menurut Sardiman (2007:83), bahwa motivasi adalah sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka ciri-ciri individu yang memiliki motivasi 

sebagai berikut; 

a. Tekun dalam menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Menunjukan minat terhadap macam-macam masalah. 

d. Lebih senang untuk bekerja sendiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f. Dapat mempertahankan pendapat. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah. 
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa ciri-ciri orang yang memiliki motivasi diantaranya 

tekun, ulet, menunjukan minat terhadap tugasnya, senang bekerja sendiri, cepat bosan terhadap 

tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapat yang diperoleh dan meyakininya, 

kemudian senang mencari dan menyelesaikan masalah yang ditemukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa santriwati yang memiliki 

motivasi berbahasa Inggris yaitu santriwati yang aktif dalam menggunakan bahasa Inggris dan 

berusaha mempelajari bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan lancar dalam berbahasa 

Inggris, serta senang dengan teks berbahasa Inggris dan mendengarkan berita yang menggunakan 

bahasa Inggris. Jika santriwati memiliki motivasi yang rendah dalam berbahasa Inggris, maka 

bahasa Inggris yang diharuskan untuk aktif dijalankan dalam pondok pesantren sulit untuk 

dilaksanakan. 

2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Berbahasa Inggris 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berbahasa Inggris terbagi atas dua hal 

(Sunariati, 2006;13) yaitu; 

 

a. Faktor intern (dari dalam diri) 

 Munculnya motivasi dari dalam diri individu tidak lahir dengan sendirinya, namun ada 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ali 

dkk bahwa ” motif itu pada dasarnya merupakan keinginan yang ingin dipenuhi (dipaksakan) 

maka motivasi itu akan muncul bila ada rangsangan baik karena adanya kebutuhan maupoun 

intens terhadap sesuatu. 

b. Faktor ekstern (dari luar diri) 
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 Faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri individu yang meliputi situasi 

lembaga (dalam hal ini sekolah), lingkungan sekitar yang dalam hal ini merupakan masyarakat 

yang ada disekitarnya dan juga teman sebayanya yang akan mempengaruhi perilaku seseorang 

atau termasuk perilaku dalam berbahasa Inggris. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa faktor-faktor motivasi berbahasa 

Inggris dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. 

2.1.7. Pengertian Bahasa Inggris 

 Bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang 

digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampanan informasi 

dalam berkomunikasi (Chaer, 2009:30). 

 Menurut Depdiknas (Pikiran Rakyat.com) bahasa Inggris adalah bahasa Asing yang 

dianggap penting diajarkan untuk tujuan penyerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni budaya serta perkembangan hubungan bangsa. Menurut Depdiknas (Pikiran 

Rakyat.com) bahasa Inggris merupakan mata pelajaran disekolah. Bahasa Inggris merupakan hal 

yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan budaya. Keterampilan berbahasa (language skill) khususnya bahasa Inggris yang meliputi 

listening, speaking, reading, dan writing disajikan tidak terpisah konsep ini memiliki nilai 

strategi untuk menjawab tantangan era globalisasi dan pasar bebas mendatang (Susanto, 2006:1).  

Di era global bahasa Inggris menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat berbagai bangsa 

dan budaya. Di setiap negara, penggunanya juga tumbuh beragam. Dalam pertumbuhan ini ada 

yang dianggap atau menganggapnya sebagai bahasa standar, dalam proses standarisasi, bahkan 

ada yang tidak termasuk dalam keduanya. Bahasa inggris tumbuh dan berkembang dalam 
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berbagai kontek sosial budaya dan lingkungan yang berbeda. Pertumbuhan dan 

perkembangannya cenderung dipengaruhi dan diarahkan oleh lingkungan tersebut (Frans, 

2006:1). 

Informasi yang tersedia disekitar kita saat ini mensyaratkan pengetahuan bahasa Inggris 

yang akan sangat membantu dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. 

Keterampilan bahasa Inggris yang dimiliki seseorang akan menolong untuk mengakses hal-hal 

yang selama ini tidak ada didalam bacaan-bacaan yang terbit di Indonesia, karena kemampuan 

berbahasa Inggris akan memudahkan orang Indonesia untuk mengembangkan wawasan 

pengetahuannya dengan memberikan akses pada pengetahuan yang ada diluar Indonesia 

(todoeducare.posterous.com). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat  disimpulkan bahwa bahasa Inggris adalah 

perkembangan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.  

2.1.8..Tujuan Berbahasa Inggris 

 Menurut Depdiknas (Pikiran Rakyat.com) sebagai berikut ; 

1. Memiliki keterampilan menyimak, membaca, memberikan pendapat dan menulis secara 

baik. 

2. Dapat menafsirkan isi berbagai bentuk teks lisan maupun tulisan dan meresponnya 

dalam bentuk kegiatan yang beragam dan interaktif 

3. Menekankan keterpaduan dan ketertarikan (link and match) antara keluarga, sekolah, 

dan masyarakat dengan memperhatikan faktor bakat, minat, dan kemampuan siswa. 
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4. Tujuan penilaian adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Secara dalam penilaian, 

yaitu test tertulis, test lisan, dan test perbuatan  

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa tujuan berbahasa Inggris adanya kemampuan 

dalam menyimak, membaca, memberikan pendapat, dan menulisnya secara baik, dapat 

mentafsirkan isinya baik lisan maupun tulisan, memberikan ketertarikan antar angota keluarga 

dan lingkungan sekitarnya, untuk memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan siswa dengan 

mengukur keberhasilana siswa dalam mempelajari bahasa. 

 

2.2. Minat Berbahasa Inggris 

2.2.1. Pengertian Minat Berbahasa Inggris 

 Menurut Sukardi (Rohman, 2006:17), minat merupakan dorongan dalam diri individu 

atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif, yang menyebabkan  

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan atau mendatangkan 

kepuasan. Bernard (Sardiman, 2007:76), minat itu timbul tidak secara tiba-tiba atau sepontan, 

melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

 Menurut Slameto (Djamarah, 2002:157 ), menjelaskan minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau interaksi, tanpa ada yang menyuruh. Menurut Djamarah 

(2002:132), minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa aktifitas. Penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang 

berada diluar diri, dimana semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar 

minat. 
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 Menurut Chaplin (2002:255 ), minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa suatu 

aktivitas, pekerjaan atau objek itu berharga, berarti bagi individu atau suatu motivasi yang 

menentukan tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.  

 Menurut  Jones (Herlina, 2008:22), mengemukakan bahwa minat adalah perasaan suka 

yang dihubungan dengan reaksi, nyata atau khayalan atau keduanya pada benda atau situasi yang 

spesifik. Menurut Slameto (2003:58) mengemukakan bahwa minat pada dasarnya adalah 

penerimaan atas sesuatu hubungan antara diri sendiri sesuatu dari luar diri semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat. 

 Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli yang dijelaskan  diatas dapat disimpulkan 

bahwa minat adalah ketertarikan individu terhadap suatu kegiatan atau aktivitas yang muncul 

berdasarkan pengalaman pada waktu belajar atau bekerja sehingga individu merasa senang 

dalam melaksanakannya tanpa ada suatu paksaan. 

 

 

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat berbahasa Inggris 

Menurut Crow & Crow (Shaleh, 2004:264), mengemukakan ada tiga faktor yang 

mendasari timbulnya minat, yaitu ;  

a. Faktor yang berasal dari dalam (the factor for inner urges) adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang yang mendasari atau mendorong pemusatan perhatian dan 

keterlibatan mental secara aktif. 

b. Faktor motif sosial (the factor of social motive) merupakan faktor yang membangkitkan 

minat kepada hal yang ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan sosial bagi 

dirinya, misalnya pengakuan lingkungan sosial bagi dirinya. 
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c. Faktor emosional (emosional motive) mendasari minat seseorang setelah memperoleh 

emosi yang menyenangkan dari peristiwa sebelumnya yang berhubungan dengan apa 

yang dihadapinya saat ini.  

Berdasarkan pemaparan diatas faktor yang akan mempengaruhi minat merupakan faktor 

yang berasal dari dalam diri individu dan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sosial bagi 

dirinya dan menyenangkan terhadap apa yang diperoleh. 

 
2.2.3. Macam-Macam Minat berbahasa Inggris 
 
 Shaleh dan Wahab (2004 : 265-268), menggolongkan minat menjadi sebagai berikut ; 

a. Berdasarkan timbulnya minat dibagi menjadi dua macam yaitu ; 

a. Minat primitif, yaitu minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-

jaringan tubuh.  

b. Minat kultural atau sosial, yaitu minat yang timbulnya karena proses belajar, 

minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. (Whiterington, 

1982) 

b. Berdasarkan arahnya minat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Minat intrinsik, yaitu minat langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, 

dan ini merupakan minat lebih mendasar atau minat asli.   

b. Minat ekstrinsik, yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan 

tersebut apabila tujuannya sudah tercapai maka kemungkinan minat tersebut 

hilang. (Joner, 1963). 

c. Berdasarkan cara mengungkapkan minat dibagi menjadi empat, yaitu : 
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a. Expressed interest, yaitu minat  yang diungkapkan dengan cara meminta kepada 

subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang bertugas 

maupun yang tidak bertugas. 

b. Manifest interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara langsung 

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-

aktivitas yang dilakukan subjek atau dengan mengetahui hobinya. 

c. Tested interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari 

hasil jawaban tes objektif yang diberikan, nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek 

atau masalah biasanya menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap hal tersebut. 

d. Inventoried interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat 

yang sudah distandarisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan yang ditujukan 

kepada subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah aktivitas 

atau sesuatu objek yang ditanya. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa macam-macam minat berdasarkan timbulnya minat 

terbagi atas minat primitif, minat kultural dan sosial, berdasarkan arahnya terbagi atas minat 

intrinsik dan minat ekstrinsik, dan berdasarkan cara pengungkapannya terbagi atas expressed 

interest, manifest interest, tested interest, inventoried interest terhadap aktivitas yang dihadapi. 

 

2.2.4. Aspek Minat Berbahasa Inggris 

 Menurut Pintrich dan Schunk (Herlina, 2008:27), mengungkapkan aspek-aspek minat 

pribadi (personal  interest) yaitu : 
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a. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toword in activity) yaitu perasaan suka 

tidak suka, setuju tidak setuju dengan aktivitas, umumnya terhadap sikap positif atau 

menyukai aktivitas. 

b. Kecenderungan spesifik untuk menyukai aktivitas (spsifik preference for or liking the 

activity) yaitu individu memutuskan pilihan untuk menyukai suatu aktivitas atau objek. 

c. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity) yaitu individu merasa senang 

dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang diminatinya. 

d. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal importance or 

significance of the activity to the individual). 

e. Adanya minat intrinsic dalam isi aktivitas (intrinsic interest in the content of the activity) 

yaitu, emosi yang menyenangkan yang berpusat pada aktivitas itu sendiri. 

f. Berpartisipasi dalam aktivitas (report choice of or participant in the activity) yaitu, 

individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas. 

Menurut Elizabeth B Hurlock (2008 :116–118) bahwa minat adalah suatu dorongan yang 

ada didalam diri individu untuk melakukan apa yang diinginkan dan melihat  bahwa sesuatu akan 

menguntungkan dan mendatangkan kepuasan, maka dibuatlah aspek-aspek dari minat yaitu ; 

a. Kognitif 

Konsep yang dikembangkan mengenai bidang yang disukai. Didasarkan atas pengalaman 

pribadi dan apa yang dipelajari dirumah, sekolah, masyarakat, dan media massa. 

b. Afektif 

Konsep emosional yang dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditemukan. 
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Berdasarkan kedua pendapat diatas tentang aspek-aspek minat bahwa minat akan 

berpengaruh terhadap aspek kognitif dan afektif yang akan menumbuhkan perasaan senang, tidak 

senang, terhadap suatu aktifitas. 

 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Minat memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai dampak 

yang besar atas perilaku dan sikap, jika individu memiliki minat yang kuat untuk mempelajari 

sesuatu, maka individu akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan individu akan 

mengarahkan seluruh pikiran, tenaga, dan waktu untuk mempelajarinya tanpa ada suruhan atau 

paksaan dari orang lain. Semakin besar minat individu terhadap suatu objek atau kegiatan maka 

semakin terdorong atau termotivasi untuk menguasai objek atau kegiatan tersebut. Untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan minat individu, individu harus mampu mencari kosa kata yang 

baru dalam bahasa Inggris, dalam arti jika individu berkeinginan untuk mencapai hasil yang baik 

dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa, maka individu tersebut harus meningkatkan 

minatnya dalam berbahasa Inggris sehingga individu termotivasi untuk berinteraksi dengan 

berbahasa Inggris. 

Didalam dunia pendidikan masalah motivasi merupakan hal yang menarik perhatian. Hal 

ini dikarenakan motivasi dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat dominan dalam 

menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan. Begitu juga halnya dengan bahasa 

Inggris, harus mempunyai motivasi yang baik jika ingin berinteraksi dengan menggunakan 
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bahasa Inggris. Sementara motivasi merupakan kebutuhan internal yang mendorong dan 

mengontrol tingkah laku individu untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris. 

Menurut Sardiman (2007:73), bahwa motivasi merupakan suatu daya pengerak internal 

(yang berasal dari dalam diri individu) sebagai pendorong untuk melakukan suatu kegiatan 

tertentu. Sardiman (2007:85 ), menjelaskan fungsi motivasi, diantaranya adalah : (a) mendorong 

manusia untuk berbuat baik, (b) menentukan arah perbuatan, (c) menyeleksi suatu perbuatan. 

Menurut Sardiman ciri-ciri orang yang termotivasi yaitu ; (a) tekun dalam menghadapi 

tugas (b) ulet menghadapi kesulitan (c) tidak mudah melepaskan hal yang diyakini (d) senang 

mencari dan memecahkan masalah. 

Dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris santriwati harus mempunyai 

motivasi yang baik, agar jika berinteraksi dengan berbahasa Inggris dapat berjalan dengan baik 

tanpa ada keraguan, maka semua tingkah lakunya difokuskan untuk aktif dalam berbahasa 

Inggris. 

Dalam pembelajaran bahasa ada asumsi yang menyatakan bahwa  orang yang didalam 

dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa cenderung 

akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, 

tujuan atau motivasi (Chaer, 2003:251 ). 

Menurut Sardiman (2007:95) bahwa motivasi mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga dengan minat, sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. dalam suatu proses belajar akan 

berjalan dengan lancar jika disertai dengan minat. 

Menurut Sukardi (Rohman, 2006:17), minat merupakan dorongan dalam diri individu 

atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif, yang menyebabkan  
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dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan atau mendatangkan 

kepuasan.  

Menurut Crow & Crow (Shaleh, 2004:264), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat seseorang adalah ; (a) Faktor yang berasal dari dalam (the factor for inner 

urges) adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendasari atau mendorong 

pemusatan perhatian dan keterlibatan mental secara aktif. (b) Faktor motif sosial (the factor of 

social motive) merupakan faktor yang membangkitkan minat kepada hal yang ada hubungannya 

dengan pemenuhan kebutuhan sosial bagi dirinya, misalnya pengakuan lingkungan sosial bagi 

dirinya. (c) Faktor emosional (emosional motive) mendasari minat seseorang setelah memperoleh 

emosi yang menyenangkan dari peristiwa sebelumnya yang berhubungan dengan apa yang 

dihadapinya saat ini. Menurut Elizabeth B Hurlock (2008:116–118) menyatakan aspek-aspek 

minat yaitu ; (a) kognitif, dan (b) afektif. 

Chaplin (2002:225), minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, 

pekerjaan atau objek itu berharga, berarti bagi individu atau satu motivasi yang menentukan 

tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu. Bernard (Sardiman, 2007:76), minat timbul 

tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, 

kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

Minat itu sendiri dipengaruhi oleh faktor psikis, fisik, dan lingkungan yang ketiganya ini 

saling melengkapi. Minat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk suatu aktivitas, karena 

santriwati yang berminat terhadap suatu kegiatan akan berusaha lebih keras untuk berbahasa 

dibandingkan dengan santriwati yang kurang berminat dalam hal ini adalah minat berbahasa 

Inggris. 
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Minat berbahasa Inggris adalah kecenderungan subjek untuk tertarik dan memfokuskan 

perhatian pada bahasa Inggris dan mencari kosa kata yang baru diringi dengan perasaan senang 

yang ada dalam diri individu untuk memberikan perhatian pada suatu aktivitas berbahasa dan 

mempraktekkannya dengan cara berinteraksi dengan teman-teman dan guru. 

Minat berbahasa merupakan satu hal yang menyebabkan santriwati memiliki perhatian 

terhadap aktivitas berbahasa Inggris dan disertai dengan keinginan untuk mempraktekkannya. 

Jika santriwati mempunyai minat berbahasa Inggris yang rendah, seperti kurang bersemangat 

dalam membuka kamus bahasa Inggris untuk mencari kosa kata yang belum dimengerti dan 

malu untuk mempraktekkannya maka untuk aktif dalam berbahasa sangat sulit digerakkan. 

Sebaliknya jika santriwati memiliki minat berbahasa Inggris yang tinggi, maka santriwati 

tersebut akan termotivasi dalam berbahasa Inggris dengan mencari kosa kata yang belum 

dimengerti dan mempraktekkannya. 

Minat berbahasa Inggris erat kaitannya dengan motivasi berbahasa Inggris, dimana minat 

berbahasa Inggris merupakan suatu alat untuk memotivasi santriwati dalam memperaktekkan 

bahasa Inggris. Tanpa adanya minat berbahasa Inggris dalam diri santriwati, maka santriwati 

tersebut akan mengalami kendala dalam dirinya jika berinteraksi dalam berbahasa. Namun begitu 

juga sebaliknya, santriwati yang tidak memiliki motivasi juga tidak akan berminat untuk 

berusaha aktif dalam berbahasa Inggris. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa santriwati yang memiliki 

minat berbahasa Inggris yang baik maka akan cenderung mempunyai motivasi yang tinggi dalam 

berbahasa Inggris. Sedangkan bagi santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris yang jelek 

maka akan cenderung mempunyai motivasi yang rendah dalam berbahasa Inggris. Untuk lebih 

jelas dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut ; 
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2.4. Asumsi 

a. Minat berbahasa Inggris adalah kecenderungan subjek untuk tertarik dan memfokuskan 

perhatian pada bahasa Inggris dan mencari kosa kata yang baru diiringi dengan perasaan 

senang yang ada dalam diri individu untuk memberikan perhatian pada suatu aktivitas 

berbahasa dan memperaktekkannya dengan cara berinteraksi dengan teman-teman dan 

guru. 

b. Minat sangat erat kaitannya dengan motivasi, dimana minat merupakan suatu alat untuk 

memotivasi santriwati dalam berbahasa Inggris. 

Variabel lain yang tidak diteliti 
 

Variabel yang diteliti 
 
 
 

Minat berbahasa Inggris (X) 
 

a. Kognitif 
b. Afektif 

Motivasi berbahasa Inggris (Y) 
 

a.  Tekun dalam berbahasa 

Inggris 

b. Ulet menghadapi 

kesulitan 

c. Tidak mudah 

melepaskan hal yang 

diyakini 

d. Senang mencari dan 

memecahkan masalah 
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c. Motivasi berbahasa Inggris merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri individu 

untuk aktif berbahasa Inggris. 

d. Semakin tinggi minat santriwati terhadap bahasa Inggris, maka akan semakin tinggi 

motivasi berbahasa Inggris dan sebaliknya semakin rendah minat santriwati terhadap 

berbahasa Inggris maka semakin rendah motivasi berbahasa Inggris. 

 

2.5. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut; 

terdapat hubungan yang signifikan antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris pada 

santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini termasuk ”Penelitian Korelasional ” yang menghubungkan antara minat 

berbahasa Inggris (X) dengan motivasi berbahasa Inggris (Y). Tujuan penelitian korelasional 

adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan 

pada koefisien korelasi, (Suryabrata, 1992:24). 

 

3.2. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2005:32). 

 Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan membatasi 

masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini adalah ; 

a. Variabel independen (X) : Minat berbahasa Inggris 

b. Variabel dependen    (Y) : Motivasi berbahasa Inggris 

 

3.3. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini, definisi operasional dari variabel yang diteliti adalah sebagai 

berikut ; 

 

32 



A. Minat berbahasa Inggris 

 Minat berbahasa Inggris adalah dorongan yang ada didalam diri individu untuk 

melakukan apa yang diinginkan dan melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan dan 

mendatangkan kepuasan yaitu dalam berbahasa Inggris. Dengan aspek dan indikator sebagai 

berikut ; 

1. Kognitif yaitu konsep yang dikembangkan mengenai bidang yang disukai seperti 

berbahasa Inggris yang diperoleh dari pengalaman pribadi, apa yang telah dipelajari, 

dirumah, disekolah, masyarakat, dan media massa. Indikator sebagai berikut ; 

a. Berpikir yaitu tingkah laku yang sering implisit dan tersembunyi dan biasanya 

dengan menggunakan simbol-simbol (gambaran, gagasan, dan konsep) 

b. Mengingat yaitu penarikan kembali informasi dalam bentuk kesan-kesan yang 

tersimpan di alam bawah sadar kealam sadar yang pernah diperoleh 

sebelumnya. 

2. Afektif yaitu konsep emosional yang dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan 

berbahasa Inggris. Indikator sebagai berikut ; 

a. Rasa senang yaitu suatu perasaan yang mendatangkan kepuasan didalam diri. 

b. Rasa tidak senang yaitu suatu perasaan yang menimbulkan ketidak puasan 

didalam diri 

 

 

B. Motivasi berbahasa Inggris 

 Motivasi berbahasa Inggris merupakan daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu dalam berbahasa Inggris, dengan indikator sebagai berikut: 



a. Tekun dalam berbahasa Inggris 

b. Ulet menghadapi kesulitan dalam berbahasa Inggris 

c. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

d. Senang mencari dan memcahkan masalah dalam berbahasa Inggris 

 

3.4. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya, (Sugiyono, 2005:72). 

 Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

sesorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan peneltian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati pondok pesantren 

Islam Al-Muslimun Sekijang, berjumlah 91 orang yakni tingkatan MTs dan SMA. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 
Jumlah populasi santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang 

pada level MTs dan SMA 
 

No Kelas Level Jumlah 
1 VII MTs 16 
2 VIII MTs 17 
3 IX MTs 10 
 Jumlah  43 
4 X SMA 21 



5 XI SMA 17 
6 XII SMA 10 
 Jumlah  48 
7  MTs 43 
8  SMA 48 
 Jumlah  91 

Sumber : Bagian tata usaha pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang 

 Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh jumlah populasi. 

Artinya penelitian ini adalah penelitian populasi, dimana menurut Arikunto (2002:112) 

mengatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil keseluruhannya. 

Tetapi jika subjek lebih dari 100, maka diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan 

pendapat tersebut, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 yaitu 91 orang, maka 

peneliti mengambil seluruh jumlah populasi sebanyak 91 orang santriwati, untuk dijadikan 

subjek penelitian, sehingga penelitian ini  merupakan penelitian populasi. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Ukur 

 Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan variabel yang diteliti, diperlukan 

alat ukur. Alat ukur dalam penelitian ini berbentuk skala psikologi. Skala yang dikembangkan 

dari definisi operasional tentang variabel yang menjadi fokus penelitian. Skala adalah 

serangkaian pernyataan yang bermuatan pernyataan yang harus dijawab oleh subjek penelitian 

yang berhubungan dengan suatu masalah yang ingin diketahui (Hadi, 2002:157 ). Arti penting 

dari metode skala adalah disamping dapat digunakan untuk memastikan reliabilitas serta 

validitas alat ukur yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua skala yaitu 

skala minat berbahasa Inggris dan skala motivasi berbahasa Inggris. 

 



a. Skala minat berbahasa Inggris 

 Skala minat berbahasa Inggris ini disusun berdasarkan teori Elizabeth B Hurlock (2008), 

dengan menggunakan model skala Guttman yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang 

bersifat jelas (tegas) dan konsisten, misalnya ”ya” dan ”tidak” (Riduwan, 2003:43).  Pada skala 

ini terdapat 30 butir pernyatan, terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu 15 butir pernyataan 

favourable (mendukung) dan 15 butir unfavourable ( tidak mendukung). Pernyataan yang 

mengandung kecenderungan favourable yaitu pernyataan yang mendukung pada teori, diberi 

nilai sebagai berikut : ya = 1 dan tidak = 0. Sedangkan pernyataan skala yang mengandung 

kecenderungan unfavourable yaitu pernyataan yang tidak mendukung pada teori, diberi nilai 

sebagai berikut : ya = 0 dan tidak = 1. Berikut ini Blue print skala minat berbahasa Inggris untuk 

di uji coba dapat di lihat pada tabel 3.2 

 

 

 

 

Tabel 3.2 
Blue-print 

Skala minat berbahasa Inggris (X) 
(Try out) 

 

No Aspek & Indikator 
aitem 

Jumlah Favourable Unfavourable 

1 Kognitif a. Berpikir 13, 15 ,17 ,19, 21 2, 6, 10, 12, 16 10 

    b. Ingatan 1, 9, 11, 23, 25 4, 8, 14, 18, 20 10 

2 Afektif a. Rasa senang 3, 5, 7, 27, 29 -  5 

    
b. Rasa tidak 

senang  - 22, 24 ,26 ,28, 30 5 
Jumlah   15 15 30 

 

b. Skala motivasi berbahasa Inggris 



 Skala motivasi berbahasa Inggris disusun berdasarkan teori Sardiman (2007) dengan 

menggunakan model skala Guttman yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat 

jelas (tegas) dan konsisten, misalnya ”ya” dan ”tidak” (Riduwan, 2003 : 43). Pada skala ini 

terdapat 30 butir pernyatan, terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu 15 butir pernyataan 

favourable (mendukung) dan 15 butir unfavourable ( tidak mendukung). Pernyataan yang 

mengandung kecenderungan favourable yaitu pernyataan yang mendukung pada teori, diberi 

nilai sebagai berikut : ya = 1 dan tidak = 0. sedangkan pernyataan skala yang mengandung 

kecenderungan unfavourable yaitu pernyataan yang tidak mendukung pada teori, diberi nilai 

sebagai berikut : ya = 0 dan tidak = 1. Berikut ini Blue print skala motivasi berbahasa Inggris 

untuk di uji coba dapat di lihat pada tabel 3.3 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 
Blue-print 

Skala motivasi berbahasa Inggris (Y) 
(Try Out) 

 

No Aspek / Indikator 
aitem 

Jumlah Favourable Unfavourable 

1 

Tekun dalam berbahasa 
Inggris 1, 3, 7, 29 4, 6, 12, 16 8 

2 

Ulet dalam menghadapi 
kesulitan 5, 9, 11, 13 2, 10, 24, 26 8 

3 

Tidak mudah 
melepaskan hal yang 
diyakini 15, 19, 21, 25 8, 14, 20, 22 8 

4 

Senang mencari dan 
memecahkan masalah 17, 23, 27 18, 28, 30 6 



Jumlah 15 15 30 
 

3.6. Teknik Pengolahan Data 

3.6.1. uji coba alat ukur 

 Sebelum penelitian ini dilaksanakan, maka alat ukur yang digunakan harus di uji coba 

terlebih dahulu. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui  tingkat validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang akan digunakan. Dengan kata lain agar butir-butir pernyataan dalam kedua skala 

tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. Uji coba alat ukur ini diberikan 

kepada 50 santriwati pondok pesantren Islam Al-Munawarroh pada Jln Pesantren, Harapan Raya. 

 

3.6.2. Uji Validitas 

 Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat 

sesuai dengan tujuan alat ukur tersebut (Azwar, 2007:173).   

 Menurut Azwar (2008:103) untuk menyatakan aitem skala yang diuji cobakan tersebut 

telah memenuhi syarat  atau tidak. Koefesien validitas kurang dari 0,30 biasanya dianggap tidak 

memuaskan tetapi apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang 

diinginkan, maka peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan batas kriteria. 

 Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian sesungguhnya, perlu dilakukan try-out 

pada sejumlah subjek yang memenuhi karakteristik populasi dengan cara memberikan skala awal 

yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya dengan  tujuan untuk memperoleh aitem yang baik 

dan layak untuk dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Analisis statistik dilakukan 

dengan menggunakan komputerisasi untuk melihat kesahihan alat ukur.  Adapun teknik korelasi 



dalam uji coba validitas yang menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson (Azwar, 

2008:100) dengan rumus :  

rxy = 
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Keterangan : 

 rxy : Koefisien korelasi product moment 
 N : Jumlah subjek uji coba 
 X : Jumlah skor item 
 Y : Jumlah skor total 
 XY : Jumlah perkalian skor item 
 
 Hasil perhitungan untuk variabel minat berbahasa Inggris (X) dari 30 aitem yang telah 

diuji cobakan terdapat 28 aitem yang memiliki koefesien korelasi aitem total diatas 0,3 yaitu 

berkisar antara 0,346 - 0,727 dengan kata lain terdapt 28 aitem yang dinyatakan valid, sedangkan 

sisanya 2 aitem dinyatakan gugur (Hasil uji validitas terdapat pada lampiran C ). Berikut ini tabel 

3.4 yang menunjukkan blue print skala minat berbahasa Inggris yang valid dan yang gugur 

setelah dilakukan uji coba. 

Tabel 3.4 
Blue-print skala minat berbahasa Inggris (X) 

Yang valid dan gugur 
 

No Apek & indicator 

aitem 

jumlah 

Favourable Unfavourable 

valid gugur valid gugur 

1 Kognitif 

a. berpikir 13, 15, 17, 19  21 
2, 6, 10, 
12, 16 -  10 

b. ingatan 1, 9, 11,  23, 25 - 
4, 8, 14,18, 

20 -  10 

2 Afektif 

a. rasa senang 3, 5, 7, 27 29 -  -  5 
b. rasa tidak 
senang  -  - 

22, 24, 26, 
28, 30  - 5 

Jumlah 13 2 15 0 30 
 



 Pada variabel motivasi berbahasa Inggris (Y) dari 30 aitem yang diuji cobakan terdapat 

28 aitem yang valid, artinya yang memiliki koefesien korelasi aitem total diatas 0,3 yaitu yang 

berkisar antara 0,328 - 0,726 sedangkan sisanya 2 aitem yang dinyatakan gugur. Berikut ini tabel 

3.5 yang merupakan rincian aitem valid dan aitem yang gugur setelah dilakukan uji coba. 

Tabel 3.5 
Blue-print skala motivasi berbahasa Inggris (Y) 

Yang valid dan gugur 

No  Aspek / indicator 

aitem 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

valid gugur valid gugur 

1 

Tekun dalam berbahasa 
Inggris     3, 7, 29 1 4, 6, 12,16  - 8 

2 

Ulet dalam menghadapi 
kesulitan 5, 9, 13  11 

2, 10, 26, 
24  - 8 

3 

Tidak mudah 
melepaskan hal yang 
diyakini 15, 19, 21, 25 - 

8, 14, 20, 
22  -  8 

4 

Senang mencari dan 
memecahkan masalah 17, 23, 27  - 18, 28, 30  - 6 

Jumlah 13 2 15 -  30 
 Setelah mendapatkan jumlah aitem yang valid maupun yang gugur maka, tabel 3.6 dan 

tabel 3.7 yang terlampir dibawah ini adalah blue print skala minat berbahasa Inggris (X) dan 

skala motivasi berbahasa Inggris (Y) untuk penelitian. 

Tabel 3.6 
Blue-print skala minat berbahasa Inggris (X) 

(penelitian) 
 

No Aspek & Indikator 
aitem 

Jumlah Favourable Unfavourable 

1 Kognitif a. Berpikir 3, 13, 17, 19 2, 6, 10, 12, 16 9 

    b. Ingatan 1, 9, 11, 21, 29 4, 8, 14, 18, 20 10 

2 Afektif a. Rasa senang 5, 7, 15, 23 -  4 

    b. Rasa tidak senang -  22, 24,26, 27, 28 5 

Jumlah   13 15 28 
 

Tabel 3.7  
Blue-print skala motivasi berbahasa Inggris (Y) 



(penelitian) 
 

No Aspek / Indikator 
aitem 

Jumlah Favourable Unfavourable 

1 Tekun dalam berbahasa Inggris 1, 3, 7 4, 6, 12, 16 7 

2 Ulet dalam menghadapi kesulitan 5, 9, 11 2, 10, 24, 26 7 

3 

Tidak mudah melepaskan hal yang 
diyakini 13, 15, 19, 21 8, 14, 20, 22 8 

4 

Senang mencari dan memecahkan 
masalah 17, 23, 25 18, 27, 28 6 

Jumlah 13 15 28 
 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 

tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data reliabel. Reliabilitas 

mengandung makna lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, 

dan sebagai berikut. Pada prinsipnya ide pokok reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya, dimana hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil relatif sama (Azwar, 

2007:180). 

 Dalam penelitian ini reliabilitas dihitung dengan menggunakan koefesien reliabilitas 

alpha. Koefisien reliabilitas alpha diperoleh lewat pengujian satu bentuk skala yang dikenakan 

hanya sekali saja pada sekelompok responden. Skala yang akan diestimasi dibelah menjadi dua, 

sehingga setiap belahan berisi aitem dengan jumlah yang sama banyak. Guna mengetahui 

koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut ; 

α = 2 






 +−
2

22 21
1

Sx

SS
 

Keterangan : 



α : Koefisien reliabilitas alpha 
S²1 : Varians skor belahan 1 
S²2 : Varians skor belahan 2 
S²x : Varians skor skala 

 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap aitem skala minat berbahasa Inggris diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0,919 sedangkan untuk koefisien reliabilitas motivasi berbahasa 

Inggris diperoleh koefisien reliabilitas 0,910 (terdapat pada lampiran  C) 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

product moment.  Teknik ini bertujuan untuk mencari hubungan antara minat berbahasa Inggris 

dengan motivasi berbahasa Inggris. Analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13.0 

for windows dengan rumus : 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

rx         : Koefisien korelasi antara minat dengan motivasi  berbahasa Inggris 
 N : Jumlah subjek 
 X : Skor minat berbahasa Inggris 
 Y : Skor motivasi berbahasa Inggris  

XY    : Jumlah perkalian skor antara minat (X) dengan motivasi berbahasa Inggris (Y)   
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang pada 

tanggal 20 – 21 Desember 2009. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.8.  

Tabel 3.8 
Rincian dan Jadwal Penelitian 

 
Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

A. Persiapan 

1. pengajuan sinopsis 

2. pengarahan sinopsis 

3. pengarahan proposal 

4. Seminar Proposal 

5. Perbaikan setelah seminar proposal 

6. Konsultasi Instrumen (alat ukur) 

7. Uji coba Instrumen (alat ukur) 

 

 

3 Maret 2009 

12 Maret 2009 

13 April – 8 juni 2009 

7 Juli 2009 

7 September 2009 

9-26 November 2009 

3 Desember 2009 

B. Pengumpulan Data 20-21 Desember 2009 



C. Pengolahan / Analisis Data 28 Desember 2009 

D.Penyusunan/konsultasiLaporan Skripsi  4-11 Januari 2010 

F. Ujian Munaqasyah 2 Febuari 2010 

G. Revisi  

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Laporan Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini diawali dengan pengambilan data melalui try out terlebih dahulu pada 

pondok pesantren Islam Al-Munawarrah di Jalan Pesantren, Harapan Raya pada tanggal 3 

Desember 2009. Sedangkan penelitian yang sebenarnya dilaksanakan pada pondok pesantren 

Islam Al-Muslimun Sekijang. 

 Proses pelaksanaan penelitian dilakukan ketika aktivitas santriwati yang tidak terlalu 

sibuk dengan kegiatan belajar, karena hari libur sekolah tetapi santriwati tidak diizinkan pulang 

kerumah, maka penelitian tersebut dilaksanakan dua hari yaitu pada tanggal 20 dan 21 Desember 

2009 yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu malam hari. Santriwati pondok pesantren Islam 

Al-Muslimun ditempatkan pada kamar dan kelasnya masing-masing, sehingga tidak 

memungkinkan untuk mereka berkumpul menjadi satu tempat. Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil data sesuai dengan kelasnya masing-masing dan mengunjungi asrama mereka. 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti meminta mereka untuk mengisi skala, dalam 

pengisian skala tidak ada jawaban yang dianggap salah sehingga dalam memberikan jawaban 

subjek merasa tidak mempunyai beban karena tidak menyangkut pada proses penilaian 

dilingkungan pondok pesantren Islam Al-Muslimun dan skala yang disebarkan dikumpulkan 

pada saat itu juga. 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini, diproses dan dianalisis dengan menggunakan 

bantuan program komputer Statiscal product and service solution (SPSS) 13,0 for windows.  

4.2. Hasil Peneltian 

4.2.1. Uji Asumsi 

45 



 Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang dimiliki. 

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah data yang dimiliki memenuhi asumsi yang 

disyaratkan agar dapat dianalisis  berdasarkan Product Moment dari Karl Pearson. Oleh karena 

itu dalam hal ini akan terlebih dahulu dilakukan tentang uji normalitas sebaran dan uji liniearitas 

hubungan. 

 

4.2.2. Hasil Uji Normalitas Sebaran 

 Uji normalitas data bertujuan untuk mengetaui apakah data distribusi normal. Adapun 

cara yang digunakan untuk melihat selebaran data tersebut normal atau tidak normal pada 

penelitian adalah dengan melihat rasio antara kecondongan kurva (skewness) dan kerampingan 

kurva (kurtosis) dengan alat bakunya masing-masing. 

 Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi standar error skewness. Sebagai pedoman, 

jika rasio skewness berada antara -2 sampai +2, maka distribusi data adalah normal. Rasio 

kurtosis adalah nilai kurtosis berada antara -2 sampai +2, maka distribusi data adalah normal 

(Hartono, 2005:33). Menurut Hartono (2005:33), untuk memperoleh ratio skewness dan ratio 

kurtosis adalah sebagai berikut ; 

 

Ratio Skewness =             Skewness 
       Standar Error Of  Skewness 

 

Rasio Kurtosis =     Kurtosis 
     Standar Error Of  Kurtosis 

 Berdasarkan hasil yang didapat dari uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

13,0 for windows, hasil untuk variabel minat berbahasa Inggris (X) diperoleh rasio skewness 



(kecondongan kurva) sebesar 1,932 dan rasio kurtosis (kerampingan kurva) sebesar -0,564. 

sedangkan untuk variabel motivasi berbahasa Inggris (Y) diperoleh rasio skewness sebesar -

0,897 dan rasio kurtosis -0,986. dengan demikian dapat disimpulkan sebaran data penelitian 

berada dalam kurva normal. Disamping itu dari histrogram juga terlihat bahwa sebaran data 

berada dalam kurva normal. Hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada lampiran F. 

 

4.2.3. Hasil Uji Linieritas Hubungan 

 Uji linieritas hubungan dilakukan bertujuan untuk melihat atau mengetahui arah bentuk 

dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Jika nilai-nilai dari variabel berubah atau bergerak 

dengan arah yang sama, maka hubungan itu adalah positif. Sementara hubungan dinamakan 

negatif jika nilai-nilai variabel itu bergerak berlawanan. Dalam teknik analisa regresi, hubungan 

antara variabel independen dengan garis regresi. Garis regresi dilukiskan dalam bentuk sebuah 

garis miring lurus (linier). Kemiringan garis itu secara sederhana dapat dinyatakan sebagai rasio 

perbedaan garis vertikal dengan garis horizontal.  

 Hasil uji linieritas yang telah dilakukan dengan diketahui F hitung sebesar 172,07 pada 

taraf signifikansi 0,000. Berdasarkan uji linieritas ini juga diketahui arah hubungan kedua 

variabel, hal ini dilihat dari arah garis linier. Hasil uji linier pada penelitian ini diketahui bahwa 

arah hubungan kedua variabel adalah positif (+). Hasil uji lineritas ini juga dapat diketahui 

koefisien determinasi ( besar pengaruh antara variabel yang satu pada variabel yang lain) melalui 

nilai Rsq (r determinan), dalam penelitian ini diperoleh nilai Rsq sebesar 0,659 artinya hubungan 

antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris adalah sebesar 65,9%.  (dapat di lihat pada 

lampiran G) 

 



4.3. Hasil Uji Hipotesis 

 Tujuan dari dilakukan analisis data adalah untuk menguji hasil hipotesis dalam penelitian 

ini, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara minat dengan motivasi 

berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang, yang 

dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan korelasi product moment dari Pearson dan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS 13.0 for windows. 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi antara minat dengan motivasi 

berbahasa Inggris sebesar 0,812 pada taraf signifikansi 0,000 dapat dilihat pada lampiran H, 

adapun ketentuan diterima atau ditolak sebuah hipotesis apabila signifikansi dibawah atau sama 

dengan 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima (Sugiyono, 2005:185). Dalam hal ini probabilitas 

(p) yaitu 0,000 (p ≤ 0,05 ) pada taraf signifikansi 5%. Jadi hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini terdapat hubungan antara minat berbahasa Inggris dengan motivasi berbahasa 

Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang yang signifikan. Artinya 

minat berbahasa Inggris mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi berbahasa Inggris pada 

santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang, jadi hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat diterima. Penafsiran terhadap koefisien korelasi dapat diketahui besar atau 

kecil dengan berpodoman pada tabel penafsiran koefisien korelasi dan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini (Sugiyono, 2005;183). 

Tabel 4.1 
Penafsiran Koefisien Korelasi 

 
Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 



0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Kuat 

Sangat kuat 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,812 

termasuk pada interval 0,80 – 1,000 dengan kategori sangat kuat. Jadi terdapat hubungan yang 

sangat kuat antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris. 

 

4.4 Analisis Tambahan 

 Menurut Azwar (2008;106-109), bahwa skor yang dihasilkan dalam suatu penelitian 

belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai subjek yang diteliti, untuk memberikan 

makna yang memiliki nilai diagnostik, maka skor perlu diacukan pada suatu norma kategorisasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini peneliti 

membuat dari variabel minat berbahasa Inggris (X) dan motivasi berbahasa Inggris (Y) pada 

santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang.  

 Pada skala minat berbahasa Inggris pengelompokkan subjek dilakukan dengan membuat 

5 kategorisasi dengan alternatif jawaban yaitu; ya dan tidak. Adapun skor yang dihasilkan dalam 

penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas. Oleh karena itu skor tersebut dibuat 

dalam suatu norma kategorisasi. Untuk membuat kategorisasi ini peneliti menggunakan pendapat 

dari Azwar (2008;106-109) dimana perhitungan dilakukan secara manual berdasarkan skor 

terkecil dan berkisar antara 0–1, dimana pada variabel minat berbahasa Inggris terdapat 28 butir 

aitem. Dengan demikian nilai terendah yang mungkin diperoleh adalah 0X28 = 0, sedangkan 

skor tertinggi yang mungkin didapat adalah 1X28 = 28, rentang nilai besar 28–0 = 28, sedangkan 

rata-rata diperoleh dari (0+28)/2 = 14, dan nilai standar deviasi diperoleh dari (0-28)/6 = 4,67. 

Gambaran hipotesis variabel minat berbahasa Inggris dapat dilihat pada tabel 4. 2 berikut. 



Tabel 4.2 
Gambaran Hipotesis Variabel Minat Berbahasa Inggris (X) 

 
Item Nilai Min Nilai Maks Range Mean Std Deviasi 

28 0 28 28 14 47 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, didapat kategorisasi pada variabel minat berbahasa 

Inggris seperti pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Kategorisasi Variabel Minat Berbahasa Inggris (X) 

 
Kategorisasi Klasifikasi Frekuensi Persentase 
Sangat rendah 0 < X ≤ 5 10 10,2% 

Rendah 6 < X ≤ 11 21 23,4% 
Sedang 12 < X ≤ 17 23 25,5% 
Tinggi 18 < X ≤ 23 28 30,9% 

Sangat tinggi 24 < X ≤ 28 9 10,0% 
Jumlah 91 100% 

 
 
 

 Pada tabel 4.3 diatas diperoleh bahwa santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris 

pada kategori sangat rendah yaitu berjumlah 10 orang santriwati (10,2%), untuk kategorisasi 

rendah ada 23,4% artinya ada 21 orang dari 91 orang santriwati yang memiliki minat berbahasa 

Inggris yang rendah. Pada kategori sedang ada 25,5% artinya ada 23 orang. Pada kategorisasi 

tinggi ada 30,9%  artinya ada 28 orang dari 91 orang santriwati yang memiliki minat berbahasa 

Inggris yang tinggi. Pada kategori sangat tinggi ada 10,0% artinya ada 9 orang dari 91 orang 

santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris yang sangat tinggi. Dari data diatas berarti 

dapat diketahui bahwa minat berbahasa Inggris santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun 

Sekijang tergolong tinggi. 



 Pada skala motivasi berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-

Muslimun Sekijang (Y). Pengelompokkan subjek dilakukan dengan membuat 5 kategorisasi 

dengan Alternatif jawaban yaitu; ya dan tidak. Adapun skor yang dihasilkan dalam penelitian ini 

diharapkan memberikan gambaran yang jelas. Oleh karena itu skor tersebut dibuat dalam suatu 

norma kategorisasi. Untuk membuat kategorisasi ini peneliti menggunakan pendapat Azwar 

(2008;106-109) dimana perhitungan dilakukan secara manual berdasarkan skor terkecil dan 

berkisar antara 0–1, dimana pada variabel motivasi berbahasa Inggris terdapat 28 butir aitem. 

Dengan demikian nilai terendah yang mungkin diperoleh adalah 0X28 = 0, sedangkan skor 

tertinggi yang mungkin didapat adalah 1X28 = 28, rentang nilai besar 28–0 = 28, sedangkan rata-

rata diperoleh dari (0+28)/2 = 14, dan nilai standar deviasi diperoleh dari (0 - 28) / 6 = 4,67 

gambaran hipotesis variabel motivasi berbahasa Inggris dapat dilihat pada tabel 4. 4 berikut. 

 

Tabel 4.4 
Gambaran Hipotesis Motivasi Dalam Berbahasa Inggris Santriwati Pondok Pesantren 

Islam Al-Muslimun  
Sekijang (Y) 

 
Item Nilai Min Nilai Maks Range Mean Std Deviasi 

28 0 28 28 14 47 

 

Motivasi dalam berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesatren Islam Al-Muslimun 

Sekijang (Y), dapat dilihat pada tabel 4.5 kategorisasi dibawah ini.  

Tabel 4.5 
Kategorisasi Variabel Motivasi Berbahasa Inggris Pada Santriwati Pondok Pesantren 

Islam Al-Muslimun Sekijang (Y) 
 

Kategorisasi Klasifikasi Frekuensi Persentase 
Sangat rendah 0 < X ≤ 5 2 2,2% 

Rendah 6 < X ≤ 11 15 16,5% 



Sedang 12 < X ≤ 17 24 26,4% 
Tinggi 18 < X ≤ 23 40 44,75% 

Sangat tinggi 24 < X ≤ 28 10 10,2% 
Jumlah 91 100% 

 
 

 Pada tabel 4.5 diatas diperoleh bahwa santriwati yang memiliki motivasi dalam berbahasa 

Inggris pada kategori sangat rendah yaitu berjumlah 2 orang (2,2%) dari 91 orang santriwati, 

untuk kategori rendah ada 16,5% artinya ada 15 orang dari 91 orang santriwati yang memiliki 

motivasi berbahasa Inggris yang rendah. Pada kategori sedang ada 26,4% artinya ada 24 orang 

dari 91 santriwati. Pada kategori tinggi ada 44,75% artinya ada 40 orang dari 91 orang santriwati 

yang memiliki motivasi berbahasa Inggris yang tinggi. Pada kategori sangat tinggi ada 10,2% 

artinya ada 10 orang dari 91 orang santriwati yang memiliki motivasi berbahasa Inggris yang 

sangat tinggi. Dari data diatas dapat diketahui bahwa motivasi dalam berbahasa Inggris pada 

santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang tergolong tinggi. 

 

4.5 Pembahasan 

 Hasil yang didapat dari uji hipotesis statistik penelitian ini yang menggunakan teknik 

korelasi product moment diperoleh koefiesien korelasi (r) minat berbahasa Inggris dengan 

motivasi berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren yaitu sebesar 0,812 dengan taraf 

signifikan 0,000. Hasil penelitian  yang telah dilaksanakan pada santriwati pondok pesanteren 

Islam Al-Muslimun Sekijang ini membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan 

antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris pada santriwati, artinya apabila minat berbahasa 

Inggris santriwati tinggi misalnya dalam aspek kognitif santriwati berpikir untuk bisa berbahasa 

Inggris dan menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam aspek afektif santriwati 

merasa senang jika mencatat kata-kata mutiara atau kalimat dalam bahasa Inggris dan merasa 



tidak senang jika teman mengejek jika dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Maka motivasi dalam berbahasa Inggris akan tinggi, hal ini terlihat dari ketekunan santriwati 

dalam mencatat kata-kata dalam bahasa Inggris, ulet menghadapi kesulitan dalam mencari kosa 

kata dalam bahasa Inggris, tumbuh rasa  keyakinan untuk bisa bersaing dengan teman yang bisa 

berbahasa Inggris, serta adanya perasaan senang dalam mencari serta memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam berbahasa Inggris. Dengan kata lain bahwa hipotesis alternatif diterima, yang 

dalam penelitian ini berbunyi ada hubungan antara minat dengan motivasi berbahasa Inggris 

pada santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang. Hal ini didukung oleh Sardiman 

(2007:76) yang menyatakan bahwa minat akan selalu berkaitan dengan motivasi, dimana 

terdapat hubungan yang positif yang sangat signifikan antara minat berbahasa Inggris dengan 

motivasi berbahasa Inggris. 

 Berdasarkan analisis tambahan, dilihat dari hasil keseluruhan data penelitian sebanyak 91 

orang subjek penelitian, diketahui bahwa santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris pada 

kategori rendah 21 orang santriwati (23,4 %), yang memiliki minat berbahasa Inggris sangat 

rendah 10 orang santriwati (10,2 %), santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris sedang 

23 orang santriwati (25,5%), santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris yang tinggi 28 

orang santriwati (30,9 %), dan santriwati yang memiliki minat berbahasa Inggris yang sangat 

tinggi yaitu sebanyak 9 orang santriwati (10,0 %). Maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang memiliki minat berbahasa Inggris 

yang tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Pada kategori variabel motivasi dalam berbahasa Inggris diketahui bahwa santriwati yang 

memiliki motivasi pada kategori rendah dalam berbahasa Inggris yaitu berjumlah 15 orang 

santriwati (16,5 %), yang memiliki motivasi sangat rendah dalam berbahasa Inggris 2 orang 



santriwati (2,2%), santriwati yang memiliki motivasi berbahasa Inggris sedang 24 orang 

santriwati (26,4%), yang memiliki motivasi berbahasa Inggris pada kategori tinggi 40 orang 

santriwati (44,75 %), dan untuk kategori santriwati yang memiliki motivasi dalam berbahasa 

Inggris yang sangat tinggi berjumlah 10 orang santriwati (10,2%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dasarnya santriwati pada pondok pesantren Islam Al-Muslimun Sekijang memiliki motivasi 

yang tinggi dalam berbahasa Inggris dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, seperti banyak santriwati yang berencana ingin mengambil jurusan bahasa Inggris dan 

nilai bahasa Inggris diatas rata-rata, maka diperoleh minat dengan motivasi berbahasa Inggris 

dengan nilai yang tinggi. 

 Uraian data dalam penelitian diatas secara jelas menggambarkan hubungan antara minat 

dengan motivasi berbahasa Inggris pada santriwati. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa 

minat dalam suatu aktivitas merupakan pendorong atau memotivasi individu untuk bertindak. 

Minat sangat penting untuk memahami individu dan sebagai petunjuk pada aktivitasnya nanti. 

Menurut Dzakiey (2006:1), motivasi adalah kuatnya dorongan (dari dalam diri) yang 

membangkitkan semangat pada diri inidividu, yang kemudian hal itu menciptakannya tingkah 

laku dan mengarahkannya pada suatu tujuan, yaitu tujuan dalam berbahasa Inggris 

dimanasantriwati berusaha untuk aktif didalam berbahasa Inggris. Menurut Sardiman (2007;95), 

motivasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan minat, sehingga tepatlah kalau minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. Dalam suatu proses belajar akan berjalan dengan lancar 

jika disertai dengan minat seperti pelajaran bahasa Inggris. 

 Djamarah (2008;133), mengungkapkan bahwa minat itu merupakan suatu alat motivasi 

utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar individu dalam suatu rentang waktu 



tertentu. Hurlock (2008:114), mengungkapkan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong individu untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Minat adalah sebagian 

salah satu faktor psikis yang membantu dan mendorong individu berkreativitas dalam mencapai 

tujuan tertentu, disertai dengan perasaan senang dan tidak senang. Minat lebih bersifat aktif yang 

akan menyebabkan individu lebih memperhatikan terhadap objek yang diminatinya, dimana 

santriwati berusaha mencari teman yang ingin berinteraksi dengan berbabahasa Inggris dan tidak 

boleh memiliki rasa malu-malu untuk berinteraksi dengan guru. 

 Koefisien derteminan (Rsq) dari penelitian ini sebesar 0,659 berarti kontribusi atau 

sumbangan minat berbahasa Inggris terhadap motivasi dalam berbahasa Inggris adalah sebesar 

65,9%. Meskipun demikian, motivasi dalam berbahasa Inggris tidak hanya dipengaruhi oleh 

minat berbahasa Inggris, tetapi masih ada faktor lain yang memberikan kontribusi sebesar 

34,1%. Sejalan dengan pendapat Riewanto (Herlina, 2008 ; 65), selain dari minat berbahasa 

Inggris yang rendah, kendala lain yang menyebabkan motivasi dalam berbahasa Inggris pada 

santriwati adalah santriwati malu untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan teman ataupun 

dengan guru, ketidakmampuan dalam menterjemahkan bahasa Inggris, ketakutan santriwati 

terhadap hukuman yang berjalan, keraguan santriwati dalam mengucapkan bahasa Inggris, dan 

keterbatasan guru yang bisa berbahasa Inggris. Dengan demikian masih banyak variabel-variabel 

lain yang memiliki pengaruh terhadap terbentuknya motivasi dalam diri santriwati untuk bisa 

berbahasa Inggris. 

 

 

 

 



 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang dilakukan maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara minat berbahasa 

Inggris dengan motivasi dalam berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-

Muslimun Sekijang, yang artinya yaitu semakin tinggi minat berbahasa Inggris, maka akan 

semakin tinggi pula motivasi dalam berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam 

Al-Muslimun Sekijang. Sebaliknya semakin rendah minat berbahasa Inggris maka akan semakin 

rendah pula motivasi dalam berbahasa Inggris pada santriwati pondok pesantren Islam Al-

Muslimun Sekijang. 

5.2 Saran 

5.2.1. Untuk Santriwati  

 Kepada santriwati pondok pesantren Islam Al-Muslimun untuk terus maju dan mencoba 

berinteraksi dengan teman dan guru dalam berbahasa Inggris, karena dengan kemampuan 

berbahasa Inggris dapat membantu dalam memecahkan permasalahan dalam teks berbahasa 

Inggris dan dapat berinteraksi dalam berbahasa Inggris dengan guru dan teman-teman. 

5.2.2. Pihak Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun 

 Kepada pihak pondok pesantren untuk memberikan ketegasan dalam menjalani program 

yang telah dibuat terutama dalam program bahasa seperti memberikan hukuman bagi yang 

melanggar bahasa dan bagi yang aktif diberikan penghargaan.  

5.2.3. Bagi Peneliti 
57 



a. Bagi yang berminat untuk meneliti masalah ini agar lebih memperhatikan dan 

menambahkan variabel lain yang berpengaruh pada motivasi dalam berbahasa Inggris, 

seperti faktor eksternal yaitu ; pemberian penghargaan, dukungan dari guru, dan 

dukungan dari teman-teman. 

b. Agar penelitian ini menjadi lebih baik, maka peneliti mengharapkan kritikan-kritikan 

dari pembaca. 
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UJI VALIDITAS SKALA MINAT BERBAHASA INGGRIS (X) 
         

Case Processing Summary

48 96.0

2 4.0

50 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.915 30

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

20.1667 46.610 .542 .911

20.2917 46.679 .492 .912

20.1042 47.542 .425 .913

20.0208 47.978 .417 .913

20.2708 46.840 .471 .913

20.2083 46.339 .566 .911

20.2708 45.691 .647 .909

20.2708 45.606 .660 .909

20.1250 46.963 .509 .912

20.1250 46.665 .559 .911

20.2917 45.147 .727 .908

20.2292 46.053 .603 .910

19.9792 48.148 .439 .913

20.2917 45.232 .714 .908

19.9583 48.551 .384 .914

20.2292 46.393 .550 .911

19.9375 48.273 .502 .913

20.1667 46.482 .563 .911

20.1042 47.287 .468 .912

20.4167 46.291 .550 .911

19.9792 48.829 .290 .915

20.0208 47.212 .569 .911

20.3333 47.631 .346 .915

19.9375 48.273 .502 .913

20.0000 47.872 .466 .913

20.1042 47.542 .425 .913

20.0833 47.142 .510 .912

20.5625 47.656 .383 .914

20.0625 49.975 .027 .919

20.2292 47.244 .418 .913

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

VAR00018

VAR00019

VAR00020

VAR00021

VAR00022

VAR00023

VAR00024

VAR00025

VAR00026

VAR00027

VAR00028

VAR00029

VAR00030

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 



UJI RELIABILITAS SKALA MINAT BERBAHASA INGGRIS (X) 
        

Case Processing Summary

48 96.0

2 4.0

50 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.919 28

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

18.5000 44.979 .532 .916

18.6250 44.878 .508 .916

18.4375 45.783 .433 .917

18.3542 46.276 .414 .917

18.6042 45.010 .491 .916

18.5417 44.551 .582 .915

18.6042 44.031 .644 .914

18.6042 43.946 .658 .913

18.4583 45.275 .507 .916

18.4583 44.977 .558 .915

18.6250 43.431 .735 .912

18.5625 44.294 .615 .914

18.3125 46.560 .409 .917

18.6250 43.473 .728 .912

18.2917 46.892 .367 .918

18.5625 44.677 .554 .915

18.2708 46.670 .469 .917

18.5000 44.723 .574 .915

18.4375 45.698 .448 .917

18.7500 44.362 .588 .915

18.3542 45.553 .559 .915

18.6667 45.759 .370 .919

18.2708 46.627 .481 .917

18.3333 46.227 .450 .917

18.4375 45.826 .426 .917

18.4167 45.440 .510 .916

18.8958 45.968 .379 .918

18.5625 45.656 .400 .918

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

VAR00018

VAR00019

VAR00020

VAR00022

VAR00023

VAR00024

VAR00025

VAR00026

VAR00027

VAR00028

VAR00030

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 



UJI VALIDITAS SKALA MOTIVASI BERBAHASA INGGRIS (Y) 
 

Case Processing Summary

49 98.0

1 2.0

50 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.909 30

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

22.6531 36.648 .214 .910

22.8367 34.764 .496 .906

22.6531 35.273 .492 .906

22.5306 35.963 .507 .906

22.6327 35.696 .422 .907

22.6735 36.016 .328 .909

23.0204 35.104 .436 .907

22.5918 35.622 .484 .906

22.4694 36.171 .709 .905

22.8367 35.514 .364 .908

22.5102 36.963 .261 .909

22.5306 35.338 .684 .903

22.5510 36.253 .390 .907

22.7347 34.491 .587 .904

22.4898 35.755 .726 .904

22.6327 34.654 .646 .903

22.5510 35.253 .649 .903

22.5714 35.750 .483 .906

22.5510 35.503 .584 .904

22.8163 35.403 .388 .908

22.5306 35.504 .636 .904

22.6531 35.523 .441 .906

22.6939 35.592 .399 .907

22.5714 35.417 .564 .905

22.4694 36.171 .709 .905

22.5918 35.497 .513 .905

22.7755 35.761 .335 .909

22.6327 34.737 .628 .903

22.6327 35.487 .467 .906

23.0408 34.457 .557 .904

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

VAR00018

VAR00019

VAR00020

VAR00021

VAR00022

VAR00023

VAR00024

VAR00025

VAR00026

VAR00027

VAR00028

VAR00029

VAR00030

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 



UJI RELIABILITAS SKALA MOTIVASI BERBAHASA INGGRIS (Y) 
 

Case Processing Summary

49 98.0

1 2.0

50 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.910 28

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Item-Total Statistics

21.1429 32.542 .514 .907

20.9592 33.123 .494 .907

20.8367 33.848 .494 .908

20.9388 33.475 .437 .908

20.9796 33.812 .336 .910

21.3265 32.808 .465 .908

20.8980 33.469 .484 .908

20.7755 34.053 .688 .907

21.1429 33.250 .385 .910

20.8367 33.306 .651 .906

20.8571 34.208 .356 .910

21.0408 32.373 .587 .906

20.7959 33.624 .718 .906

20.9388 32.559 .640 .905

20.8571 33.125 .646 .905

20.8776 33.568 .490 .908

20.8571 33.417 .567 .906

21.1224 33.235 .391 .910

20.8367 33.389 .627 .906

20.9592 33.415 .432 .909

21.0000 33.458 .396 .909

20.8776 33.360 .542 .907

20.7755 34.053 .688 .907

20.8980 33.344 .514 .907

21.0816 33.577 .339 .911

20.9388 32.642 .621 .905

20.9388 33.309 .473 .908

21.3469 32.190 .585 .906

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

VAR00018

VAR00019

VAR00020

VAR00021

VAR00022

VAR00023

VAR00024

VAR00025

VAR00026

VAR00027

VAR00028

VAR00029

VAR00030

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 



Uji Normalitas Data 
 Statistics 
 

  

Minat 
berbahasa 

Inggris 

Motivasi 
berbahasa 

Inggris 
N Valid 91 91 

Missing 0 0 
Mean 14.03 17.35 
Std. Error of Mean .667 .592 
Median 13.00(a) 17.93(a) 
Mode 11 18 
Std. Deviation 6.364 5.652 
Variance 40.499 31.94164 
Skewness .489 -.227 
Std. Error of Skewness .253 .253 
Kurtosis -.282 -.493 
Std. Error of Kurtosis .500 .500 
Range 26 24 
Minimum 2 4 
Maximum 28 28 
Sum 1277 1579 
Percentiles 10 6.366(b) 9.577(b) 

20 8.54 12.10 
25 9.64 13.68 
30 10.55 14.50 
40 11.75 16.40 
50 13.25 17.93 
60 14.65 18.95 
70 16.42 20.55 
75 17.56 21.55 
80 19.60 22.32 
90 23.60 24.40 

a  Calculated from grouped data. 
b  Percentiles are calculated from grouped data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequency Table 
 
 Minat berbahasa Inggris 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 2 2.2 2.2 3.3 
4 4 4.4 4.4 4.4 
5 3 3.3 3.3 7.7 
6 2 2.2 2.2 9.9 
7 4 4.4 4.4 14.3 
8 6 6.6 6.6 19.8 
9 1 1.1 1.1 25.3 
10 4 4.4 4.4 27.5 
11 4 4.4 4.4 38.5 
12 3 3.3 3.3 46.2 
13 4 4.4 4.4 50.5 
14 2 2.2 2.2 59.3 
15 1 1.1 1.1 65.9 
16 5 5.5 5.5 70.3 
17 8 8.8 8.8 74.7 
18 10 11.0 11.0 79.1 
20 7 7.7 7.7 82.4 
21 4 4.4 4.4 86.8 
22 5 5.5 5.5 87.9 
23 2 2.2 2.2 90.1 
24 1 1.1 1.1 91.2 
26 1 1.1 1.1 92.3 
27 5 5.5 5.5 97.8 
28 2 2.2 2.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motivasi berbahasa Inggris 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 1 1.1 1.1 1.1 

5 1 1.1 1.1 2.2 
6 1 1.1 1.1 3.3 
7 2 2.2 2.2 5.5 
8 1 1.1 1.1 6.6 
9 1 1.1 1.1 7.7 
10 8 8.8 8.8 16.5 
11 2 2.2 2.2 18.7 
12 2 2.2 2.2 20.9 
13 2 2.2 2.2 23.1 
14 6 6.6 6.6 29.7 
15 7 7.7 7.7 37.4 
16 2 2.2 2.2 39.6 
17 5 5.5 5.5 45.1 
18 10 11.0 11.0 56.0 
19 8 8.8 8.8 64.8 
20 5 5.5 5.5 70.3 
21 3 3.3 3.3 73.6 
22 7 7.7 7.7 81.3 
23 7 7.7 7.7 89.0 
24 1 1.1 1.1 90.1 
25 1 1.1 1.1 91.2 
26 1 1.1 1.1 92.3 
27 6 6.6 6.6 98.9 
28 1 1.1 1.1 100.0 
Total 91 100.0 100.0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histogram 
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UJI LINIERITAS  

CURVE FIT 

 

 Model Summary and Parameter Estimates 
 
Dependent Variable: Motivasi Siswa  

Equatio
n 

Model Summary 
Parameter 
Estimates 

R 
Square F df1 df2 Sig. 

Constan
t b1 

Linear .659 172.069 1 89 .000 7.234 .721 
The independent variable is Minat Siswa. 
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Correlations 
 
 Correlations 
 

    

Minat 
berbahasa 

Inggris 

Motivasi 
berbahasa 

Inggris 
Minat 
berbahasa 
Inggris 

Pearson Correlation 
1 .812(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 
  N 91 91 
Motivasi 
berbahasa 
Inggris 

Pearson Correlation 
.812(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 . 
  N 91 91 

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



LAPORAN OBSERVASI DAN WAWANCARA 
 

I. Pembukaan 
a. Salam 
b. Bertanya tentang kabar 
c. Bertannya tentang kegiatan sehari-hari 

 
II. Isi 

a. Bertanya tentang program bahasa 
b. Mengajukan pertanyaan 

1. Bagaimana perkembangan bahasa Inggris di pondok pesantren Islam Al-
Muslimun Sekijang ini ? 

2. Apaka english day dapat dilaksanakan ? 
3. Apakah dalam berbahasa Inggris sulit dalam pengucapannya ? 
4. Apakah anda senang jika teman atau guru mengajak anda dalam berbahasa 

Inggris ? 
5. Bagaimana proses pemberian kosa kata dalam bahasa Inggris ? 
6. Apakah anda marah jika anda berbahasa Inggris kemudian teman anda mengejek 

? 
7. Apakah anda senang menerjemhkan teks dalam berbahasa Inggris ? 
8. Apakah anda punya keinginan untuk mengambil jurusan bahasa Inggris untuk 

melanjutkan study ? 
 
III. Penutup 

a. Ucapan trimakasih 
b. Ucapan maaf, jika ada yang merasa terganggu dengan penelitiani ini  
c. Berjabat tangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM-PROGRAM BAHASA 
 

1. Membuat mufradat 
2. Membaut mading 
3. Belajar malam 
4. Englih day dan Arabic day 
5. Muhawarah 
6. Lomba bagian bahasa 
7. Membuat bahasa arab atau bahasa Inggris pada setiap pohon-pohon yang ada di 

lingkungan santri 
 

PERATURAN-PERATURAN BAHASA 
 

1. Diwajibkan bagi seluruh santri berbahasa Arab dan Inggris 
2. Diwajibkan bagi seluruh santri mengikuti muhawarah di pagi hari 
3. Diwajibkan bagi kelas satu dan dua MTs mengikuti belajar malam 
4. Dilarang keras bagi santri berbahasa daerah 

 
HUKUMAN SETIAP KALI PENGGARAN 

 
1. 2-3 kali mencari 3 orang 

Mufradat 5 (bahasa arab-Inggris) 
 

2. 3-4 kali mencari 6 orang 
Mufradat 15 (bahasa Arab-Inggris) 
Piket pagi –sore 
 

3. 5-6 kali mencari 12 orang 
Mufradat 25 
Piket selam 2 hari 
 

4. 16-20 kali mengguunakan jilbab berwarna norak selam seminggu 
 
 

            Ttd 
 
  

          Roisyah 
   Yuni Herliyawati 
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