
13 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Minat Belajar 

a. Pengerian Minat Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah minat adalah kecenderungan 

yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan 

memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.
16

 

Slameto berpendapat bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.
17

 

Menurut Sardiman yang di kutip oleh Ahmad Susanto minat 

adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 

atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri.
18

 

Sedangkan belajar secara bahasa memiliki arti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu dan menurut Slameto yang dikutip 

oleh Zalyana belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

                                                             
16

 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h.132. 
17

 Slameto, op.cit, h. 180. 
18

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013, h. 57  
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secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
19

 

Menurut Tim Pengembang MKDP belajar merupakan aktivitas 

yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan 

kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu 

melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak 

yang tadinya tidak terampil menjadi terampil.
20

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis pahami bahwa 

minat belajar adalah kecenderungan hati yang melibatkan perasaan 

senang untuk melakukan kegiatan belajar dengan harapan dapat 

memberi kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya 

melalui berbagai macam latihan sehingga hasil akhir dari belajar 

tersebut adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap. 

b. Jenis-Jenis Minat Belajar 

Djaali mengemukakan bahwa berdasarkan orang dan pilihan 

kerjanya, minat dibagi ke dalam enam jenis, yaitu: realistis, 

investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. 

a. Realistis 

Orang dengan minat realistis biasanya lebih menyukai masalah 

konkret dibandingkan masalah abstrak. Koordinasi otot yang 

dimiliki baik dan terampil, tetapi kurang menyenangi hubungan 

sosial dikarenakan cenderung kurang mampu menggunakan 

medium komunikasi verbal. 

b. Investigatif 

Minat ini cenderung berorientasi keilmuan. Orang dengan minat 

investigatif umumnya berorientasi pada tugas, instropeksi, dan 

asosial, mereka lebih menyukai memikirkan sesuatu daripada 

melaksanakannya. Ia suka bekerja sendirian, kurang memiliki 

pemahaman sebagai pemimpin akdemik dan intelektualnya 

                                                             
19

  Zalyana, Psikologi Pembelajaran, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014, h. 13-

14. 
20

 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012, h. 124  
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sendiri, selalu ingin tahu, dan kurang menyukai pekerjaan 

berulang. 

c. Artistik 

Minat artistik membuat orang cenderung menyukai hal-hal yang 

bersifat terstruktur, bebas, memiliki kesempatan bereaksi, kreatif 

dalam bidang seni dan musik, dan sangat membutuhkan suasana 

yang dapat mengekpresikan sesuatu secara individual. 

d. Sosial 

Orang yang memiliki minat ini memiliki kemampuan verbal yang 

baik,terampil dalam bergaul, bertanggung jawab, suka bekerja 

secara kelompok,menyukai kegiatan yang sifatnya berbagi seperti 

mengajar, melatih, danmemberi informasi. 

e. Enterprising 

Orang dengan minat ini memiliki kemampuan memimpin, 

percaya diri,agresif, dan umumnya aktif. 

f. Konvensional 

Orang dengan minat konvensional biasanya memiliki komunikasi 

verbal yang bagus, ketertiban, dan kegiatan yang berhubungan 

dengan angka.
21 

 

Sedangkan menurut M. Surya mengenai jenis minat, 

menurutnya minat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Minat volunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa 

tanpa ada pengaruh luar. 

2. Minat involunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa 

dengan pengaruh situasi yang diciptakan oleh guru 

3. Minat nonvolunter adalah minat yang ditimbulkan dari dalam diri 

siswa secara dipaksa atau dihapuskan.
22

 

Timbulnya minat belajar dari dalam diri siswa itu berbeda-

beda. Siswa berminat dalam belajar bisa disebabkan adanya paksaan 

dari orang yang ada disekitarnya dan ada juga muncul dalam diri 

tanpa ada pengaruh dari luar. Hal ini tergantung pada diri siswa 

tersebut. 

                                                             
21

Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, h.122. 
22

 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2013, h. 122 
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c. Fungsi Minat Dalam Belajar 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan 

usaha yang gigih, serius, dan tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi tantangan. Jika seorang siswa memiliki rasa ingin belajar, 

ia akan cepat mengerti dan mengingatnya. 

Minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar karena 

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab 

tidak ada daya tarik baginya. Sedangkan bila bahan pelajaran itu 

menarik minat siswa, maka pelajaran itu akan mudah dipelajari dan 

disimpan karena adanya minat sehingga menambah kegiatan belajar. 

Fungsi minat dalam belajar lebih besar sebagai motivating 

force yaitu kekuatan yang mendorong siswa untuk belajar.
23

Siswa 

yang berminat kepada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk 

tekun belajar, berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya menerima 

pelajaran. Mereka hanya tergerak untuk mau belajar tetapi sulit untuk 

terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh sebab itu untuk 

memperoleh hasil yang baik dalam belajar seorang siswa harus 

mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga akan mendorong ia 

untuk terus belajar. 

 

                                                             
23

  M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan,Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,h. 85 
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d. Indikator Minat Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator adalah alat 

pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk/keterangan. 

Hubungannya dengan minat siswa, maka indikator adalah sebagai alat 

pemantau yang dapat memberikan petunjuk ke arah minat. Ada 

beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, hal 

ini dapat dikenali melalui proses belajar di kelas maupun di rumah. 

Djamarah menyebutkan siswa yang berminat belajar memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Lebih suka atau terikat pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh. 

b. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. 

c. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminati dan sama sekali tidak menghiraukan yang lain.  

d. Mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya.
24

 

 

Menurut Zalyana minat belajar dapat diekspresikan dalam 

bentuk: 

a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari yang lain. 

b. Partisipasi dalam suatu aktivitas belajar. 

c. Cenderung memberikan perhatian terhadap objek tersebut.
25

 

Slameto juga menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki minat 

dalam belajarnya yaitu: 

a. Diperhatikan terus menerus. 

b. Selalu diikuti rasa senang.
26

 

                                                             
24
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25

  Zalyana, op.cit, h. 145 
26
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Berdasarkan ciri-ciri orang yang memiliki minatdiatas, maka 

dapat disimpulkan indikator minat belajar yaitu rasa suka/senang 

dalam aktivitas belajar, rasa ketertarikan untuk belajar, adanya 

kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas 

belajar, memberikan perhatian yang besar dalam belajar, dan mudah 

menghafal pelajaran yang menarik minatnya. 

2. Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Belajar merupakan perubahan kelakuan berkat pengalaman 

dan latihan.Belajar membawa sesuatu perubahan pada individu yang 

melakukannya. Pelaksanaanbelajar baik formal maupun non formal 

tidak selalu lancar dan berhasil dengan baik.Pelaksanaan belajar siswa 

yang tidak berhasil bisa dikarenakan adanya hambatan atau kesulitan 

belajar. 

Menurut Dalyono kesulitan belajar adalahkeadaan dimana 

peserta didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Adanya 

kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya sehingga memiliki prestasi 

belajar yang rendah. 
27

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah kesulitan belajar 

merupakan suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat belajar secara 

                                                             
27

 M. Dalyono, op.cit, h. 229. 
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wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan 

dalam belajar.
28

 

Menurut Jeanne Ellis Ormrod siswa yang mengalami kesulitan 

belajar seringkali kurang memiliki keterampilan mengingat yang 

efektif, harga diri yang lebih rendah dan kurang memilki motivasi 

untuk berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik.
29

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar (lambat) atau 

menghalangi seseorang dalam mempelajari, memahami serta 

menguasai sesuatu untuk dapat mencapai tujuan. Adanya kesulitan 

belajar dapat ditandai dengan prestasi yang rendah atau di bawah rata-

rata yang dicapai oleh kelompok kelas, hasil yang dicapai tidak 

seimbang dengan usaha yang dilakukan dan lambat dalam melakukan 

tugas belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan sukar 

dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

sehingga ia akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai 

materi, menghindari pelajaran, serta mengabaikan tugas-tugas yang 

diberikan guru. 

b. Jenis-jenis Kesulitan Belajar 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan 

dengan sejumlahkarakterisktik siswa yang beraneka ragam. Ada siswa 

yang dapat menempuh kegiatanbelajarnya secara lancar dan berhasil 

                                                             
28

 Syaiful Bahri Djamarah. op. cit, h. 235. 
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tanpa mengalami kesulitan, namun di sisi laintidak sedikit pula siswa 

yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan.Kesulitan 

belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu 

untukmencapai hasil belajar, dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, 

maupun fisiologis. 

Dalyono menyebutkan jenis kesulitan belajar ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Dilihat dari jenis kesulitan belajar: ada yang berat ada yang 

sedang. 

2. Dilihat dari bidang studi yang dipelajari: ada yang sebagian 

bidang studiyang dipelajari, dan ada yang keseluruhan bidang 

studi. 

3. Dilihat dari sifat kesulitannya: ada yang sifatnya permanen / 

menetap, danada yang sifatnya hanya sementara. 

4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya: ada yang karena faktor 

intelegensi, dan ada yang karena faktor bukan intelegensi.
30

 

 

Siswa mengalami kesulitan dalam belajar memiliki banyak 

betuk kesulitan dan sebab yang bermacam-macam. Namun penulis 

hanya akan meneliti mengenai faktor intelegensi siswa.  

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Menurut Dalyono faktor penyebab kesulitan belajar dapat di 

golongkan ke dalam dua golongan yaitu: 

1. Faktor intern (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang 

meliputi: 

a. Faktor fisiologi, misalnya: karena sakit,kurang sehat, 

karena cacat tubuh. 

b. Faktor psikologi, misalnya: intelegensi, bakat, minat, 

motivasi, kesehatan mental. 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar manusia) meliputi: 

                                                             
30
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a. Lingkungan keluarga, meliputi: cara mendidik anak 

hubungan orang tua dengan anak, contoh atau 

bimbingan dari orang tua, suasana rumah tangga, 

keadaan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan sekolah, meliputi: guru tidak berkualitas, 

hubungan guru dengan siswa, guru-guru menuntut 

standar pelajaran di atas kemampuan anak, guru tidak 

memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan 

belajar, faktor alat, kondisi gedung, kurikulum, waktu 

sekolah dan disiplin kurang. 

c. Lingkungan masyarakat, meliputi: media masa, 

lingkungan sosial seperti teman bergaul dan 

lingkungan tetangga dan aktifitas dalam masyarakat.
31

 

 

Ahmadi dan Supriyono juga berpendapat bahwa: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang 

dialami siswa bisa berasal dari dalam diri siswa (faktor intern) 

dan dari luar diri siswa (faktor ekstern). Faktor dari dalam diri 

siswa yaitu karena sakit, karena kurang sehat, intelegensi, 

bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe khusus 

seorang pelajar, sedangkan faktor dari luar diri siswa yaitu 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan faktor 

lingkungan masyarakat.
32

 

 

Siswa mengalami kesulitan dalam belajar dikarnakan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Minat menjadi salah satu faktor 

intern yang mempengaruhi kesulitan belajar. Siswa yang memiliki 

minat yang tinggi pada materi pelajaran dapat memahami dan 

merasakan kenyamanan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Sedangkan siswa yang tidak berminat pada pelajaran yang sedang  

dipelajari maka siswa tersebut akan mengalami kejenuhan dan 

kebosanan sehinggatidak dapat memahami materi yang diajarkan dan 

akan menjadikan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. 
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d. Ciri-ciri Anak Kesulitan Belajar 

Siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah siswa yang 

tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya hambatan, 

ancaman, ataupun gangguan dalam belajar, sehingga memiliki ciri-ciri 

yang bisa diamati oleh orang lain, guru, ataupun orang tua.  

Ciri-ciri tingkah laku yang merupakan kesulitan belajar adalah: 

a. Menunjukkan prestasi yang rendah atau dibawah rata-rata yang 

dicapai oleh kelompok kelas. 

b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 

d. Menunjukkan sikap yang berkelainan seperti:acuh tak acuh, 

berpura-pura, dusta, dan lain-lain. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti: membolos, 

datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 

mengganggu didalam atau diluar kelas, tidak mau mencatat 

pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, 

dan sebagainya. 

f. Menunjukkan gejala emosi yang berkelainan, seperti pemurung, 

mudah tersinggung, dan pemarah.
33

 

 

Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar akan tampak 

berbeda dengan siswa yang mudah memahami materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru hingga siswa tersebut tidak mengalami kesulitan 

belajar. Tingkah laku yang berkelainan juga dapat terlihat pada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

3. Hubungan Minat Belajar dengan kesulitan Belajar Siswa 

Selama proses belajar siswa, baik secara umum atau secara 

khusus tidak selalu lancar dan berhasil dengan baik. Siswa terkadang 

mempunyai masalah dalam belajar yang disebut kesulitan belajar. 
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Menurut Syaiful Bahri Djamarah kesulitan belajar merupakan suatu 

kondisi dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, 

disebabkan adanya hambatan ataupun gangguan dalam belajar.
34

 

Dalam kondisi normal siswa akan belajar dengan baik 

sebagaimana mestinya. Keadaan yang membuat siswa mampu belajar 

dengan baik pasti adanya ketertarikan yang diikuti dengan perasaan 

senang pada materi yang diajarkan oleh guru.  Siswa yang tidak 

menaruh perhatian pada materi pelajaran dengan baik akan 

menunjukkan beberapa sikap seperti tidak dapat mengerjakan tugas, 

dan tidak mampu memahami materi pelajaran secara maksimal. 

Oemar Hamalik menyatakan bahwa “Kurangnya minat 

menyebabkan kurangnya perhatian dalam usaha belajar, sehingga 

menghambat studinya”.
35

Slameto juga menyebutkan, minat sangat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik tersendiri 

baginya.
36

 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ketika minat 

belajar siswa itu rendah dalam belajar maka siswa akan mengalami 

kesulitan dalam belajarnya. Sebaliknya jika minat belajar siswa itu 

tinggi maka siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya.  
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Pernyataan di atas diperkuat dengan teori yang dikemukakan 

oleh Burton yang dikutip oleh Makmum, sebagai berikut:  

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu yaitu 

faktor internal terdiri dari, kodisi kejiwaan (minat, motif, disiplin, 

rasa percaya diri kurang) dan kondisi jasmani (Keadaan fisik 

lemah, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, 

adanya gangguan pada fungsi indera, kelelahan secara fisik). 

Faktor eksternal terdiri dari, faktor instrumental (kurikulum, 

program balajar, fasilitas belajar). Faktor lingkungan (lingkungan 

sosial, teman-teman sebaya, disintegritas dan harmonisasi 

keluarga).
37

 

 

Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa minat berarti 

kecenderungan yang menetap dan mengenang beberapa aktivitas. 

Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.
38

 

Dengan demikian dapat dipahami seorang siswa yang menaruh  

minat besar terhadap pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih 

banyak terhadap pelajaran tersebut. Kemudian dengan pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang akan membuat 

siswa untuk belajar lebih giat dan tekun, sehingga siswa tidak akan 

lagi merasa kesulitan terhadap belajarnya. 

Sebagaimanapula yang telah di jelaskan oleh Dalyono dalam 

bukunya Psikologi Pendidikan : 

“tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran 

akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, 

tidak sesuai dengan kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe 

khusus anak banyak menimbulkan problema dalam dirinya. 

                                                             
37

 Abin Syamsuddin Makmum, Psikologi Pendidikan, Bandung Rosdakarya, 2007, h. 325 
38

 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h. 166 



 25 

Karena itu, pelajaran pun tidak pernah terjadi proses dalam 

otak, akibatnya timbul kesulitan belajar”.
39

 

 

Siswa yang tidak memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. Sebaliknya apabila siswa 

memiliki minat yang besar terhadap suatu pelajaran maka siswa 

tersebut tidak mengalami kesulitan dalam belajar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan hubungan minat belajar 

dengan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, diantaranya:  

1. Bulyan tahun 2014 tentang “Hubungan antara Minat Belajar dan 

Keaktifan Belajar siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Kubu Kabupaten Rokan Hilir”. Dalam penelitian ini 

dijelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara minat belajar dengan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir. Hal ini dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,38125 dan rtabel 

0,312. Dengan demikian nilai  rhitung  lebih besar di banding rtabel. 

Berdasarkan relevansi diatas maka dapat kita lihat persamaan 

dan perbedaannya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

minat belajar. Sedangkan perbedaanya yaitu hubungan antara minat 

belajar dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan 

Agama Islam. Sedangkan peneliti meneliti tentang hubungan minat 
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belajar dengan kesulitan belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Nurfadillah tahun 2015 meneliti tentang “Partisipasi Guru Mata 

Pelajaran dalam Layanan Penguasaan Konten untuk Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna 

Pekanbaru”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 

guru mata pelajaran dalam layanan konten untuk mengatasi kesulitan 

dalam belajar siswa di SMK Taruna Pekanbaru dikategorikan 

“Cukup Baik” dengan persentase 64,28% yang berada pada rentang 

56-75%. 

Berdasarkan relevansi diatas maka dapat kita lihat persamaan 

dan perbedaannya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

kesulitan belajar. Sedangkan perbedaanya yaitu partisipasi guru mata 

pelajaran dalam layanan penguasaan konten untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa.Sedangkan peneliti meneliti tentang 

hubungan minat belajar dengan kesulitan belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan 

penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang 

ada, agar lebih mudah dipahami dan diukur, hal ini perlu untuk 

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengambil data dilapangan. 
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Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah minat belajar 

(X) dan kesulitan belajar siswa kelas VIII padamata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Y). 

Indikator-indikator minat belajar sebagai berikut: 

1. Siswa merasa senang pada saat belajar Pendidikan Agama Islam 

berlangsung. 

2. Siswa selalu memperhatikan guru saat belajar Pendidikan Agama 

Islam. 

3. Siswa selalu bertanya mengenai materi pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang belum dipahaminya. 

4. Siswa selalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saat 

belajar Pendidikan Agama Islam. 

5. Siswa memiliki buku reverensi lain terkait dengan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

6. Siswa selalu mengikuti kegiatan yang erat hubungannya dengan 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti kegiatan rohis. 

7. Siswa mudah menghafal pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sedangkan indikator kesulitan belajar sebagai berikut: 

1. Siswa mendapat nilairendah saat ulangan harian pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru saat belajar 

Pendidikan Agama Islam. 
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3. Siswa diam saat guru bertanya mengenai materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

4. Siswa gugup ketika bertanya mengenai materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

5. Siswa takut menyampaikan pendapat ketika proses diskusi 

berlangsung saat belajar Pendidikan Agama Islam. 

6. Siswa terbata-bata saat membaca penggalan ayat yang ada didalam 

materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

7. Siswa tidak mampu menyambung penggalan ayat yang ditanyakan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam . 

8. Siswa tidak mampu melengkapi tulisan dari penggalan ayat yang 

terkait dengan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

9. Siswa tidak mampu menyebutkan isi kandungan ayat al-Qur’an terkait 

materi belajar Pendidikan Agama Islam. 

10. Siswa bingung saat guru meminta untuk menyimpulkan materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi  

Asumsi dalam penelitian ini adalah minatbelajar siswa kelas VIII  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar bervariasi dan 

kesulitan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar 

berbeda-beda. 
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2. Hipotesis 

Hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Ha: Terdapat hubungan minat belajar dengan kesulitan belajar siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar 

b. H0: Tidak terdapat hubungan minatbelajar dengan kesulitan belajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


