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BAB II 

KONSEP TEORETIS 

 

A.  Konsep Teoretis 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat  

Pada dasarnya, minat mengarahkan perbuatan pada suatu 

tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri 

manusia terdapat dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong 

manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan 

dan menyelidiki dunia luar (Manipulate and exploring motives). Dari 

manipulasi dan explorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama 

kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat 

seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik.
14

 

Minat bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang begitu saja, 

melainkan sesuatu  yang dikembangkan. Kondisi belajar mengajar  

yang efektif adalah karena adanya minat dan perhatian siswa dalam 

belajar. Tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran 

akan timbul kesulitan dalam belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai  dengan  bakatnya,  tidak  sesuai  dengan  

kebutuhan,  tidak  sesuai dengan  kecakapan,  tidak  sesuai  dengan  

tipe-tipe  khusus  anak  banyak menimbulkan problema pada dirinya. 

                                                 
14

Abdul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif   Islam, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 261-262. 
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Karena itu pelajaranpun tidak pernah terjadi proses dalam otak, 

akibatnya timbul kesulitan dalam belajar.
15 

Secara  sederhana,  minat  

(Interest)  berarti  kecenderungan  dan kegairahaan  yang  tinggi  

atau  keinginan  yang  besar  terhadap  sesuatu.
16

  Semua kegiatan 

termasuk belajar yang diminati siswa, akan diperhatikan terus menerus 

yang disertai rasa senang. Oleh sebab itu, ada juga yang mengartikan  

minat  adalah  perasaan  senang  atau  tidak  senang  terhadap suatu 

objek.
17

 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa atau 

tidak diminati siswa, maka siswa yang bersangkutan tidak akan belajar 

sebaik- baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Sebaliknya, 

bahan pelajaran yang diminati  siswa,  akan  lebih  mudah dipahami  

dan  disimpan dalam memori kognitif siswa karena minat dapat 

menambah kegiatan belajar.
18

 

Dari pengertian minat diatas, para ahli psikologi 

mendefinisikan minat sebagai berikut: 

1) Menurut Crow and Crow dalam bukunya Ramayulis, minat 
diartikan sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu 
memberikan perhatian kepada seseorang atau kepada aktifitas-
aktifitas tertentu.  

2) Bimo Walgito dalam bukunya Ramayulis, menyatakan bahwa 
minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai 

                                                 
15

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar,   (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 83. 
16

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 133  
17

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 131. 
18

 Ibid., hlm. 131  
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perhatian sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk  mengetahui  
dan  mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.

19
 

3) Menurut Reber dalam bukunya Muhibin Syah, minat tidak 
termasuk istilah populer dalam psikologi karena 
ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya 
seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 
kebutuhan. Akan tetapi, terlepas dari masalah populer atau tidak, 
minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa 
dalam bidang-bidang studi tertentu.

20
 

4) Oemar Hamalik mendefinisikan bahwa minat adalah  
kecenderungan dan  kegairahan  yang  tinggi  atau  keinginan  yang  
besar  terhadap sesuatu.

21
 

5) Minat menurut Yul Iskandar, adalah usaha dan kemampuan untuk 
mempelajari (learning) dan mencari sesuatu.

22
 

6) Menurut Chalidjah Hasan, minat adalah satu usaha seseorang 
untuk mencapai atau melakukan sesuatu yang ada dalam dan luar 
dirinya.

23
 

7) Hilgard dalam bukunya Tohirin, menyatakan bahwa minat adalah 
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 
beberapa kegiatan.

24
 

 

Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan sifat-

sifat siswa, baik yang bersifat kognitif seperti kecerdasan dan bakat 

maupun yang bersifat afektif seperti motivasi, rasa percaya diri dan 

minat. Seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar, akan timbul 

perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut.
25  

Maka, bila 

murid telah berminat terhadap kegiatan belajar mengajar, hampir cepat 

dipastikan proses belajar mengajar itu akan berjalan secara optimal. 

                                                 
19

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 38. 
20

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

151 
21

Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar,  (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2004), hlm. 14. 
22

Yul Iskandar, Tes Bakat, Minat, Sikap dan Personaliti MMPI-DG, (Jakarta: Yayasan 

Dharma Graha, 2004), hlm. 9. 
23

Chalidjah Hasan, Dimensi Psikologi Pendidikan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2000), hlm. 41. 
24

Tohirin, Op. Cit., hlm. 130 
25

Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), hlm. 8. 
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Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar, 

dapatlah diusahakan  agar  ia  mempunyai  minat  yang  lebih  besar  

dengan  cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan serta hal- hal yang berhubungan dengan cita-cita serta 

kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari. 

Dari berbagai pengertian minat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa minat adalah suatu kecenderungan yang mengandung perasaan 

senang karena daya tarik obyek, sehingga individu memberikan 

perhatian dan menentukan dalam mereaksi suatu obyek. 

b. Pengertian Belajar 
  

Wahyu yang pertama diturunkan Allah Swt. kepada Nabi 

Muhammad  Saw.  dalam  surat  Al-AlaQ ayat  1-5  memberikan  

isyarat bahwa Islam amat memperhatikan soal belajar (dalam konteks 

menuntut ilmu), sehingga  implementasinya  menuntut  ilmu  (belajar)  

itu  wajib menurut Islam. Di dalam Al-Qur’an banyak kita temukan 

kalimat seperti ya’-Qilûn, yatafakkarûn, yubsirûn, yasma’ûn, dan 

sebagainya. Kalimat- kalimat  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  Al-

Qur’an (Islam)  menganjurkan agar kita menggunakan potensi-potensi 

atau organ-organ psiko-psikis, seperti akal,  indra penglihatan (mata),  

dan  indra pendengaran  (telinga) untuk melakukan kegiatan belajar.
26

 

Seperti disebutkan di atas, belajar merupakan kewajiban bagi 

setiap individu Muslim-Muslimat dalam rangka memperoleh ilmu 

                                                 
26

Tohirin, Op. Cit., hlm. 54. 
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pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat. Firman 

Allah dalam QS. Al- Mujadalah ayat 11. 

 

Artinya:  Wahai   orang-orang   yang   beriman!   Apabila   dikatakan 

kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Dan jika   

dikatakan kepada  kamu; Berdirilah!", maka berdirilah Allah akan 

mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang~rang yang diberi ilmu beberapa derajat;  Dan  Allah  dengan  

apapun  yang  kamu  kerjakan adalah Maha Mengetahui.
27

 
 

Belajar merupakan jendela dunia. Dengan belajar orang bisa 

mengetahui banyak hal, oleh sebab itu Islam sangat menekankan 

masalah belajar, jelas diterangkan dalam QS. Az-Zumar ayat 9 

bahwasannya orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai 

ilmu pengetahuan. 

 

Artinya:  (Apakah  kamu  hai  orang  musyrik  yang  lebih  beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud 

dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

Rahmat Tuhan-nya? Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 

                                                 
27

Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Bandung:  CV  
Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 434. 
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Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.
28

 

 

Tidak hanya sampai disitu, Nabi Muhammad Saw. sangat 

mendorong umatnya supaya  belajar dengan  memberikan contoh-

contoh praktis dan dengan lisan serta perbuatan. Beliau telah 

membebaskan para tahanan dari kaum kafir yang terpelajar, apabila 

mereka dapat mengajar beberapa orang Muslim untuk membaca dan 

menulis. Ini pertanda bahwa Rasulullah  SAW.  berkeinginan  keras  

supaya  pendidikan  merata  dikalangan orang Islam. Beliau pun 

memberikan hak belajar membaca dan menulis bagi kaum wanita, dan 

beliau sendiri pernah meminta kepada Shafah al-Adawiyah supaya 

memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada istri beliau, 

Hafsah. 

Dalam perspektif Islam makna belajar bukan hanya sekedar 

upaya perubahan  perilaku.  Konsep  belajar  dalam  Islam  merupakan  

konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. Tujuan belajar dalam Islam bukanlah mencari rezeki di dunia 

ini semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, 

artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang 

sempurna. 

Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan,  yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

                                                 
28

 Ibid., hlm. 367.  
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hidupnya. Belajar juga berarti  suatu  proses  usaha  yang  dilakukan  

individu  untuk  memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Tidak hanya di atas, para ahli psikologi lainnya berpendapat 

bahwa belajar adalah: 

1) Menurut  Oemar  Hamalik,  belajar  adalah  suatu  proses,  

bukan  hasil belajar yang hendak dicapai semata. Proses itu 

sendiri berlangsung melalui serangkaian pengalaman, sehingga 

terjadi modifikasi tingkah laku yang dimiliki sebelumnya.
29

 

2) Nana Syaodih Sukmadinata menambahkan bahwa belajar 

adalah suatu proses  dimana  suatu  perilaku  muncul  atau  

berubah  karena  adanya respon terhadap suatu situasi.
30

 

3) Murniasih menjelaskan belajar sebagai perubahan yang   

relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku  sebagai  

hasil  dari pengalaman atau latihan yang diperkuat.
31

 

4) Menurut  Biggs dalam pendahuluan  Teaching For  Learning, 
mendefinisikan belajar dalam tiga macam rumusan, yaitu: 
a) Rumusan Kuantitatif, belajar adalah kegiatan pengisian 

atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta 
sebanyak- banyaknya. 

b) Rumusan Institusional, belajar adalah proses validasi 
(pengabsahan) terhadap penguasaan siswa atas materi-
materi yang telah ia pelajari. 

c) Rumusan Kualitatif, belajar adalah proses memperoleh 
arti-arti dan pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia 
disekeliling siswa, difokuskan   pada   tercapainya   daya   
pikir   dan   tindakan   yang berkualitas untuk memecahkan 
masalah yang kini dan nanti dihadapi siswa.

32
 

5) Menurut Witting dalam bukunya Psychology of Learning, 
mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif menetap 
yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah 
laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.

33
 

 

                                                 
29

Oemar  Hamalik,  Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum,  (Bandung:  PT.  Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 106. 
30

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 156. 
31

Murniasih, Kiat Jitu Belajar Bermutu, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2008), hlm. 3. 
32

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Op. Cit., hlm.67-68. 
33

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Op. Cit., hlm. 89. 
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Adanya perbedaan sudut pandang mengenai pengertian belajar 

dari para  ahli  pskologi,  disebabkan  karena  adanya  beberapa  teori  

tentang belajar. Berikut ini pengertian belajar dilihat dari teori tentang 

belajar: 

1) Teori ilmu jiwa daya; belajar adalah usaha melatih daya-daya 

agar berkembang sehingga dapat berfikir, mengingat, dan 

sebagainya. 

2) Teori   ilmu   jiwa   asosiasi;   belajar   berarti   membentuk   

hubungan-hubungan stimulus  respon  dan  melatih  hubungan-

hubungan  tersebut agar bertalian dengan erat. 

3) Teori ilmu jiwa gestalt; belajar ialah mengalami, berbuat, 

bereaksi dan berpikir secara kritis.
34

 

 

Dari berbagai definisi-definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar itu menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang 

relatif tetap dan perubahan itu dilakukan lewat kegiatan atau usaha 

yang disengaja. 

Jadi yang dimaksud dari minat belajar adalah aspek psikologi 

seseorang yang memaparkan diri dalam beberapa gejala seperti 

gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan-

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi 

mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, minat 

belajar itu adalah perhatian, rasa suka keterkaitan individu atau 

seseorang terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan 

partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

  

                                                 
34

Basyiruddin Usman, Op. Cit., hlm. 21-22 
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c. Ciri-Ciri Minat Belajar 

Minat belajar siswa pada dasarnya dapat ditimbulkan dengan 

cara memilih bagaimana hubungan antara materi yang dipelajarinya 

dengan dirinya sendiri sebagai individu karena dengan demikian dapat 

membangkitkan minat belajar siswa. Siswa yang berminat dalam 

belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Siswa memiliki sifat ingin tahu dan berantusias belajar lebih aktif, 

2) Siswa senang dan bergairah dalam proses belajar yang sedang 

berlangsung, 

3) Siswa memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pembelajaran, 

4) Siswa memiliki sifat ingin maju, 

5) Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar, 

6) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar, 

7) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar, 

8) Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari 

hidup.
35

  

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat sebagai salah satu faktor internal psikologis yang 

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar, minat tidak muncul 

dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan minat 

dalam diri siswa itu timbul terhadap beberapa mata pelajaran yang 

                                                 
35

Abdul Hadis, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 44 



 20 

diajarkan oleh guru bidang studi. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

antara lain: 

1)  Motivasi 

Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal. Prinsip dasarnya 

adalah bahwa motivasi seseorang cenderung akan meningkat apabila 

yang bersangkutan memiliki minat yang besar dalam melakukan 

tindakannya.
36

 

2) Belajar  

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar 

siswa yang semula tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu lama 

kelamaan disebabkan bertambahnya pengetahuan mengenai 

pelajaran tersebut, minat pun akan tumbuh sehingga ia akan lebih 

giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Secara sederhana, minat 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu.  

3) Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, akan sering oleh 

dipelajari siswa yang bersangkutaan. Dan sebaliknya bahan 

pelajaran yang tidak menarik minat siswa tentu akan 

dikesampingkan oleh siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Slameto bahwa minat mempunyai pengaruh yang sangat besar 

                                                 
36

Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka 

Quraisy, 2004), hlm. 69 
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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 baginya.
37

 

4) Guru 

Guru juga termasuk salah satu objek yang dapat merangsang 

dan membangkitkan minat belajar siswa. Guru yang baik, pandai, 

ramah dan disiplin serta disenangi banyak siswa sangat besar 

pengaruhnya dalam membangkitkan minat siswa, sebaliknya guru 

yang memiliki sikap yang buruk tidak disukai oleh siswa, akan sulit 

untuk meransang perhatian dan minat dalam diri siswa. 

5) Keluarga  

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh 

karenanya keluarga sangat besar pengaruhnya dalam menentukan 

minat dalam diri siswa terhadap pelajaran.  

e. Bahaya Tidak Adanya Minat Belajar 

Tidak adanya minat seorang siswa terhadap suatu pelajaran akan 

menimbulkan kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai dengan bakat, kebutuhan, kecakapan dan tipe-tipe 

khusus siswa dan banyak menimbulkan problema pada dirinya. Karena 

itu  proses pelajaran tidak pernah terjadi didalam otak siswa tersebut, 

akibatnya timbul kesulitan belajar.
38

 

                                                 
37

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara. 

2003), hlm. 57 
38

Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 83 
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  Dengan demikian faktor minat dari dalam diri siswa sangat 

penting, sebab dapat menentukan berhasil atau tidaknya siswa tersebut 

dalam belajar. Siswa yang memiliki minat yang besar dalam 

mempelajari sesuatu akan bergairah, bersemangat dan menaruh 

perhatian yang lebih besar terhadap apa yang dipelajarinya, sebaliknya 

bila minat belajar itu kecil, ia akan menunjukkan sikap-sikap yang 

negatif. Ia bisa menjadi anak yang malas, acuh tak acuh terhadap tugas 

yang diberikan dan tidak semangat dalam mengikuti pelajaran dan 

gagal karena tidak adanya minat. 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan atau achievement merupakan realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang 

dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.
39

 

Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai siswa penting diketahui oleh guru, agar guru dapat 

merancang/mendesain pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap 

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari beberapa jauh hasil 

belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari segi proses. Artinya 

seberapa jauh hasil belajar yang dimiliki siswa. Tipe hasil belajar 

                                                 
39

Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit.hlm. 102 



 23 

harus nampak dalam tujuan pengajaran (tujuan intruksional), sebab 

tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses belajar mengajar.
40

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa untuk 

mencapai tujuan pengajaran tujuan intruksional, yaitu hasil belajar 

maka guru harus merancang pengajaran secara tepat penuh arti, salah 

satunya memilih pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran 

mengadakan variasi. Sobry Sutikno menjelaskan belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

proses usaha perubahan yang baru, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi diatas 

menunjukkan bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya 

“perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi didalam diri seseorang 

setelah berakhirnya melakukan aktivitas tertentu. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merupakan tingkah laku terjadi pada siswa dalam proses 

belajar mengajar, dalam hal ini adalah meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Gagne dalam Nana Sudjana mengemukakan lima kategori tipe 

hasil belajar, yakni (1) verbal information, (2) intelektual skill, (3) 

cognitif strategy, (4) attitude, (5) motor skill.
41

 Sedangkan Gagne 

dalam J.J. Hasibuan menyebutkan tujuan hasil belajar yang ingin 

dicapai meliputi delapan macam, yang kemudian disederhanakan 
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41
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menjadi lima macam kemampuan manusia yang merupakan hasil 

belajar, sehingga pada gilirannya membutuhkan sekian macam 

kondisi belajar (atau sistem lingkungan belajar) untuk 

pencapaiannya.Kelima macam kemampuan hasil belajar tersebut 

adalah: 

1) Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting 

dari sistem lingkungan skolastik). 

2) Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berfikir seorang 

didalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan 

masalah. 

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

4) Keterampilan motorik yang diperoleh disekolah, antara lain 

keterampilan menulis,mengetik, menggunakan jangka-jangka, dan 

sebagainya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas 

emosional yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku tehadap orang, 

barang atau kejadian.
42

 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil belajar meliputi 

keterampilan intelektual, mengatur cara belajar, kemampuan 

menguasai informasi, kemampuan menulis, mengetik, dan 

menimbulkan sikap dan nilai yang baik. 
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Hal senada yang dinyatakan Agus Suprijono bahwa hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Selanjutnya Agus Suprijono 

menjelaskan hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambing. Keterampilan intelekrtual terdiri dari 

kemampuan mengategorikan, kemampuan analitis sitensis fakta 

konsep mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

intelektual merupakan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu. Objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan mengiternalisasi, ekternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai standar prilaku.
43
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Berdasarkan penjelasan diatas, hasil belajar dapat mencakup 

kemampuan mengungkapkan pengetahuan, mempresentasikan 

pengetahuan, menyalurkan pengetahuan, mempraktekkan 

pengetahuan dan dapat memperbaiki sikap menjadi lebih baik. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Aunurrahman menjelaskan hasil belajar siswa disamping 

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah: 

1) Ciri khas/karakteristik siswa. 

2) Sikap terhadap belajar. 

3) Minat belajar. 

4) Konsentarsi belajar. 

5) Mengolah bahan belajar. 

6) Menggali hasil belajar. 

7) Rasa percaya diri. 

8) Kebiasaan belajar.
44

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar dari segi internal adalah 

karakteristik siswa, sikap tehadap belajar, minat belajar, konsentrasi 

belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya 

diri dan kebiasaan belajar. 

Sedangkan faktor ekternal adalah segala faktor yang ada diluar 

diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil 

belajar yang dicapai siswa. Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa antara lain adalah: 
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1) Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki 

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakannya. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah: 

a. Memahami siswa. 

b. Merancang pembelajaran. 

c. Melaksanakan pembelajaran. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan 

sosial dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula 

memberikan pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa. 

3) Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran 

disekolah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai 

kerangka acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran, 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

4) Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pembelajaran 

merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang 

tertata dengan baik, ruang perpustakaan yang teratur, tersedia 

fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, 

media/alat bantu belajar merupakan komponen-komponen penting 
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yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar 

siswa. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dari segi eksternal adalah faktor 

guru, faktor lingkungan, faktor kurikulum, dan sarana dan prasarana. 

c. Indikator Keberhasilan Belajar 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil 

belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai tingkat manakah hasil 

belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal ini keberhasilan 

proses belajar mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf, 

yaitu: 

1) Istimewa (maksimal), apabila seluruh bahan yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

2) Baik sekali (optimal), apabila sebagian besar (76% sampai 

99%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat dipahami siswa. 

3) Baik (minimal), apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

(60% sampai 75%) saja dikuasai siswa. 

4) Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarka kurang dari 

(60%) dikuasai siswa.
45

 

 

Selanjutnya indikator yang menjadi petunjuk suatu proses 

belajar mengajar dianggap berhasil adalah: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun secara kelompok, 

2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai 

oleh siswa baik secara individual maupun kelompok.
46
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Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana, melalui 

proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan denga ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Kepuasan dan kebangaan yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan 

prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah 

dicapai. 

2) Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya dia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi 

yang tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana 

mestinya. 

3) Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan 

tahan lama diingat, membentuk prilaku, bermanfaaat untuk 

mempelajari aspek lain, kemauan kemampuan untuk belajar sendiri 

mengembangkan kreatifitasnya. 

4) Hasil belajar yang diperoleh siswa secara meyeluruh 

(komprehensif) yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau 

wawasan, ranah afektif, (sikap) dan ranah psikomotorik, 

keterampilan atau prilaku. 
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5) Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya 

maupun nilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
47

 

 Menurut Benyamin S. Bloom yang dikutip Nana Sudjana 

mengemukakan bahwa hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, 

yaitu : 

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2. Ranah efektif berkenan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek yakni penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan 

interanlisasi. 

3. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris yaitu gerakan reflex, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perserpual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan 

interpretative.
48

 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling dominan 

dinilai oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai bahan pelajaran. dengan 
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demikian hasil belajar adalah segenap kegiatan atau prilaku yang 

diperlihatkan siswa yang dapat dilihat dari penguasaan siswa akan 

mata pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran 

atau hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut di lambangkan 

dengan angka-angka atau huruf, seperti angka 0-10 pada 

pendidikan dasar dan menengah, huruf A,B,C,D,dan E pada 

pergurun tinggi.
49

 

Dapat disimpulkan, hampir sebagian besar dari kegiatan atau 

perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Di 

sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran  atau hasil 

belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah dilambangkan dengan 

anggka-angka atau huruf, seperti angka 0-10 pada pendidikan dasar 

dan menengah dan huruf A, B, C, D pada pendidikan tinggi.
50

 

Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah rentang nilai yang ditulis 

dalam buku laporan penilaian (rapor) berkisar antara nol sampai 

dengan seratus (0 – 100). Adapun keterangan nilai dengan angka 

adalah: 

 100 = istimewa 

90 = baik sekali 

80 = baik 

70 = lebih dari cukup 

60 = cukup 

50 = hampir cukup 

40 = kurang 

30 = kurang sekali 

20 = buruk 

10 = buruk sekali
51
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3. Hubungan antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa merupakan hasil usaha dari proses belajar yang 

mereka lakukan. Baik buruknya hasil belajar tersebut tergantung 

bagaimana proses belajar berlangsung dan tanggapan siswa terhadap  

proses tersebut. Apabila proses tersebut berlangsung seperti yang 

diharapkan tanpa ada gangguan baik internal atau eksternal maka 

siswaakan berhasil seperti yang diharapkan, dan sebaliknya kalau terdapat 

gangguan maka hasilnyapun jauh dari harapan. 

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi  hasil belajar siswa adalah faktor intern, yaitu minat 

belajar.Siswa yang berminat dalam pelajaran akan merasa senang dan 

penuh perhatian dalam belajar, ia akan dengan suka rela aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang demikian sudah tentu akan 

menguasai materi pelajaran dengan baik sehingga hasil belajarnya pun 

akan meningkat pula.
52

 

Jadi bila minat belajar siswa  khususnya pada pelajaran Al-Qur’an 

Hadis tergolong tinggi, maka hasil belajar siswa pun akan tinggi. 

Sebaliknya jika minat belajar rendah dalam pelajaran Al-Qur’an Hadis, 

maka hasil belajar pun akan rendah. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi pada 

desain dan temuan penelitian. Hal ini juga dilakukan untuk menunjukkan 
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keaslian penelitian, bahwa topik yang diteliti ini belum pernah diteliti oleh 

peneliti terdahulu. 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis antara lain: 

1. Judfi Taslim mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau tahun 2013 melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara minat dan Kreatifitas Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMP N 1 Kampar Utara 

Kabupaten Kampar”. Hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan yang 

signifikan antara minat belajar siswa dengan kreatifitas siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. Hal ini dilihat dari nilai rhitung = 0,585 dengan nilai 

rtabel = 0,220, sehingga rhitung > rtabel maka koefisien korelasi termasuk 

”sedang”.   

2. Zainul Mustopa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau tahun 2010 melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Minat Belajar Fiqih dengan 

Pengamalan Ibadah Shalat Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum 

Kecamatan Sail Pekanbaru”. Berdasarkan hasil perhitungan Coeficient Of 

Determination menunjukkan bahwa r2 diperoleh nilai sebesar 0,161. Ini 

berarti bahwa variabel X (minat belajar Fiqih) memberikan kontribusi 

sebesar 16% terhadap variabel Y (pengamalan ibadah siswa). 

Walaupun kedua judul di atas sama dengan judul yang diteliti oleh 

penulis namun terdapat perbedaan-perbedaan yaitu: judul pertama yang 
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diteliti oleh Judfi Taslim dengan judul Hubungan antara Minat dan Kreatifitas 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMP N 1 Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. Sedangkan judul yang diteliti oleh penulis adalah 

Hubungan antara Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

Judul kedua yang diteliti oleh Zainul Mustopa dengan judul Hubungan 

Minat Belajar Fiqih dengan Pengamalan Ibadah Shalat Madrasah Tsanawiyah 

Bustanul Ulum Kecamatan Sail Pekanbaru. Sedangkan judul yang diteliti 

oleh penulis adalah Hubungan antara Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin 

Pekanbaru. 

 

C. Konsep Operasional 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu minat belajar dan hasil 

belajar. Minat belajar minat belajar adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada rangkaian kegiatan belajar, dalam hal ini pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku.Untuk mengukur variabel minat belajar,  indikator  yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa hadir tepat waktu  pada jam pelajaran Al-Qur’an Hadis 

2. Siswa mempersiapkan alat-alat pelajaran sebelum ke sekolah 

3. Siswa  mengerjakan tugas yang diberikan guru Al-Qur’an Hadis 

4. Siswa mengulang pelajaran Al-Qur’an Hadis yang telah lewat 

5. Siswa taat di dalam mengikuti aturan belajarAl -Qur’an Hadis 
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6. Siswa memperhatikan guru Al-Qur’an Hadis ketika menjelaskan 

7. Siswa merespon pelajaran yang disajikan guruAl -Qur’an Hadis 

8. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar Al-Qur’an Hadis 

9. Siswa mengikuti pelajaran al-Qur’an Hadis dari awal sampai akhir  

10. Siswa senang mengikuti  pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

Sedangkan hasil belajar Al-Qur’an Hadis adalah hasil yang diperoleh 

siswa MTs Al-Muttaqin setelah mengikuti ujian mid  semester genap tahun 

ajaran 2016/2017. Untuk mengukur variabel ini indikatornya adalah nilai atau 

skor hasil ujian mid semester genap  tahun pelajaran 2016/2017. 

TABEL II.1 

KATEGORI HASIL BELAJAR 

Simbol- Simbol Nilai Angka Huruf Predikat 

8 – 10 80 – 100 3,1 - 4 A Sangat Baik 

7 - 7,9 70 - 79 2,1 - 3 B Baik 

6 – 6,9 60 – 69 1,1 – 2 C Cukup 

5 – 5,9 50 - 59 1 D Kurang 

0 – 4,9 0 – 49 0 E Gagal 

 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis berbeda-beda/bervariasi.  

b. Ada kecenderungan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis berhubungan dengan minat belajar siswa itu sendiri. 
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2. Hipotesis 

Berdasarkan kedua asumsi di atas, penulis merumuskan hipotesa 

yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian, yaitu:  

Hipotesa Alternatif (Ha) Ada hubungan yang signifikan antara minat 

belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

Hipotesa Nihil/Null (H0) Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

 


