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Yarni Sartika, (2018) :   Hubungan Antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru  

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa hasil belajar siswa 

berhubungan dengan minat belajar mereka. Jika siswa memiliki minat belajar 

yang tinggi maka siswa tersebut akan memperoleh hasil belajar yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)Minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Quran  Hadis  2)Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran 

Hadis 3)Ada tidaknya hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa sedangkan objek penelitian adalah 

minat belajar dan hasil belajar Al-Quran Hadis. Populasi adalah seluruh siswa 

MTs Al-Muttaqin Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 383 orang. Sampel 

penelitian sebanyak 10% ditarik dari setiap kelas dengan jumlah sampel sebesar 

38 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified proportinal 

random sampling. Pengumpulan data minat belajar dilakukan dengan teknik 

angket yang disusun mengikuti skala Likert. Sedangkan data hasil belajar Al-

Quran Hadis dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Untuk menjawab rumusan 

masalah pertama, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase. 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, data dianalisis dengan mencari skor 

rata-rata atau mean dan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, data dianalisis 

secara kuantitatif dengan teknik korelasi product moment.  Setelah data disajikan 

kemudian dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa1)Minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru 

tergolong tinggi dengan persentase sebesar  72,63%. 2)Hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Quran Hadits di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru 

tergolong lebih dari cukup dengan skor rata-rata 72,41. 3)Ada korelasi yang 

signifikan antara Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran Al-

Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0.696 lebih besar rtabel 

pada taraf signifikan 5% (0.325) maupun pada taraf signifikan 1% (0.418). 

Dengan cara lain dapat ditulis dengan 0,325<0,696>0,418. Ini berarti bahwa 

semakin tinggi minat belajar maka semakin baik hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Quran Hadis. Sebaliknya, semakin rendah minat belajar maka 

semakin tidak baik pula hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

 

 


