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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pembelajaran menurut Mulyasa pada hakikatnya adalah interaksi 

antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali 

faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari diri 

individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu 

tersebut.
2
  

Pembelajaran yang diselenggarakan dengan baik diharapkan bisa 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Salah satu bentuk pembelajarannya 

adalah dengan menggunakan fun learning. Fun learning dimaksudkan bahwa 

proses pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan 

dan mengesankan.
3
 Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan 

akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal.  

Pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah, 

reward bagi peserta didik yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya 

semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar berikutnya. Perubahan 

motivasi belajar anak dari pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Bandung:  

Nuansa Aulia, 2005, h. 11. 
2
 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM : Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, Cetakan Pertama, Semarang: RaSAIL Media Group, 

2008, h. 10. 
3
 Ibid., h. 47. 
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yaitu siswa mampu mengikuti serta memahami materi yang diberikan guru. 

Pembelajaran ini harus dilakukan secara menarik, relevan dan alat 

pembelajarannya harus yang baik.  

Fakta dilapangan berbicara lain, bahwa di sekolah MI Al-Amin 

Bongsari pembelajaran yang menyenangkan masih belum diterapkan secara 

optimal, dengan dilihatnya salah satu siswa belum bisa membaca karena 

trauma yang dimiliki anak tersebut di sekolah sebelumnya. Fakta lain 

menunjukkan masih ada beberapa siswa membaca belum lancar, tidak 

mendengarkan guru, tidak membawa peralatan sekolah, dan asyik bermain 

dikelas. Selain itu, kepercayaan wali murid melalui pesan lisan kepada pihak 

sekolah untuk membantu anaknya senang dan semangat pergi ke sekolah, 

belajar, bersosialisasi, dan berprestasi. 

Proses pendidikan yang Islami secara tidak langsung telah diajarkan 

oleh Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umatnya. Semua yang dilakukan 

oleh Nabi adalah contoh proses pendidikan Islam yang mengajarkan semua 

aspek kehidupan menuju kearah perbaikan hidup di dunia dan akhirat. Selain 

itu, Nabi juga mengajarkan kepada umatnya untuk membaca. Itu adalah hal 

pertama yang dilakukan oleh Nabi kepada umatnya. Maka dari itu apa yang 

diajarkan oleh Nabi itu harus diterapkan juga oleh guru kepada peserta didik 

untuk belajar membaca.  

Pentingnya penerapan fun learning di MI Al-Amin Bongsari untuk 

memberikan perubahan kepada peserta didik supaya termotivasi dalam belajar. 

Sebagai sumber pengetahuan pembelajaran yang baru bagi guru untuk 

mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, 

tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, motivasi belajar dan 

inovasi pembelajaran. 

Kaitannya dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membahas dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Pengaruh Fun Learning 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa MI Al-Amin Bongsari Semarang Barat.” 

 

 



3 
 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun beberapa alasan yang mendorong peneliti memilih judul 

tersebut adalah: 

1. Fun Learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan yang diajarkan guru terhadap siswa untuk memberikan 

motivasi dalam belajar. 

2. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang peserta didik 

dalam mencapai suatu hasil belajar yang maksimal. Apalah artinya anak 

didik pergi ke sekolah tanpa adanya motivasi untuk belajar. Untuk bermain 

berlama-lama di sekolah atau untuk membuat keributan. Maka, anak didik 

datang ke sekolah bukan itu semua, tetapi untuk belajar demi masa 

depannnya. Akan tetapi tidak menutup mata  bahwa di antara sekelompok 

peserta didik yang mempunyai motivasi untuk belajar dan ada sekelompok 

peserta didik lain yang belum termotivasi untuk belajar. 

3. Memberikan suatu penekanan yang baru bagi para pendidik dalam 

meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan fun learning. 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka atau tinjauan pustaka ada beberapa hal yang 

akan dijelaskan dimana relevansinya dengan penelitian ini dan akan menjadi 

dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti telah menelaah 

beberapa skripsi diantaranya: 

Skripsi karya Muhaemin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Fun 

Teaching Terhadap Hasil Belajar Matematika (Studi Eksperimen di MI Nurul 

Hidayah Pemulah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hasil belajar 

matematika siswa yang diberi metode” Fun Teaching” secara signifikan lebih 

tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan metode konvensional. Metode 

“Fun Teaching” dalam pembelajaran matematika berpengaruh secara nyata 
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terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini dapat dilihat perbedaan dari 

hasil pengujian yang signifikan.
4
  

Perbedaannya pada penelitian Muhaemin untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dan pada mata pelajaran Matematika, sedangkan pada penelitian 

dilakukan untuk mengetahui motivasi belajar siswa, mata pelajaran umum dan 

agama.  

Skripsi karya Rini Listiyowati, Mahasiswa STAIN Pekalongan, 

dengan judul “Penerapan Konsep Pembelajaran Fun Learning Dalam 

Pendidikan Agama Islam (Studi di SDN 01 Banjarejo Karanganyar 

Pekalongan)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menerapkan 

pembelajaran fun learning pada bidang Studi PAI di  SDN O1 Banjarejo 

Karanganyar tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaannya. Adapun faktor pendukungnya meliputi kepemimpinan 

yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kualitas jasa pendidikan dan sarana 

prasarana yang cukup memadai. Sedangkan faktor yang masih menjadi 

kendala dalam pelaksanaan fun learning antara lain masih perlu 

ditingkatkannya kreativitas dan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pembelajaran 

di sekolah.
5
  

Perbedaannya pada penelitian Rini Listiyowati digunakan untuk mata 

pelajaran PAI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variable motivasi 

belajar dan dilakukan untuk semua mata pelajaran. Di samping itu, subjek dan 

waktu penelitiannya, yaitu SDN 01 Banjarejo Karanganyar Pekalongan, 

sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan pada siswa Kelas V MI Al-

Amin Bongsari Semarang Barat. 

Journal Widi Kurnianti, Triyono, dan Suhartono Mahasiswa dari 

Universitas Sebelas Maret dengan judul “Penggunaan Metode Quantum 

                                                           
4
 Muhaemin, Pengaruh Penggunaan Metode Fun Teaching Terhadap Hasil Belajar 

Matematika (Studi Eksperimen di MI Nurul Hidayah Pemulah),Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, h. 80. 
5
 Rini Listiyowati, Penerapan Konsep Pembelajaran Fun Learning Dalam Pendidikan 

Agama Islam, Studi di SDN 01 Banjarejo Karanganyar Pekalongan (Skripsi), Pekalongan: 

Fakultas Tarbiyah STAIN Pekalongan, 2011, h. 83-84. 
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Teaching Dalam Peningkatan Hasil Belajar IPA Bagi Siswa Kelas II SD”. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan metode Quantum Teaching 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hal tersebut terbukti pada nilai 

rata-rata kelas yang pada tes awal hanya 55,4 menjadi 73,8 pada siklus 

pertama dan pada siklus kedua menjadi 86,9.
6
  

Perbedaannya pada penelitian Widi Kurnianti, Triyono, dan Suhartono 

menggunakan metode Quantum Teaching dan Hsil Belajar IPA, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan motivasi belajar siswa.  

Dari ketiga penelitian terdahulu yang terdiri dari Muhaemin, Rini 

Listiyowati serta Widi Kurnianti, Triyono, dan Suhartono bahwasanya disini 

peneliti ingin membuktikan adanya pengaruh fun learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bentuk penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Fun Learning Terhadap Motivasi Belajar Siswa MI AL-AMIN 

Bongsari Semarang Barat.” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

Adakah pengaruh fun learning terhadap motivasi belajar siswa MI Al-

Amin Bongsari Semarang Barat ? 

E. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam penelaahan isi laporan penelitian ini, perlu 

dijelaskan ruang lingkup yang diteliti serta beberapa batasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda), 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
7
 Jadi 

pengaruh merupakan kekuatan yang dimiliki sesuatu dalam mempengaruhi 

sesuatu yang lain.  

                                                           
6
 Suhartono, Widi Kurnianti, dan Triyono, “Penggunaan Metode Quantum Teaching 

Dalam Peningkatan Hasil Belajar IPA Bagi Siswa Kelas II SD”, t.t., t.p., t.th., h. 1. 
7
 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 

1984, h. 849. 
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2. Fun Learning 

Fun learning dimaksudkan bahwa proses pembelajaran harus berlangsung 

dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan.
8
 

3. Terhadap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan adalah 1. 

Hubungan.
9
 

4. Motivasi belajar siswa 

Prawira
10

 menjelaskan bahwa “Motivasi mempunyai akar kata dari 

bahasa latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak”. 

Menurut Masnur
11

 motivasi adalah daya atau perbuatan yang mendorong 

seseorang, tindakan atau perbuatan merupakan gejala sebagai akibat dari 

adanya motivasi tersebut.  

Menurut Slameto
12

 “belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya.” 

Siswa diartikan sebagai murid, pelajar.
13

 Motivasi belajar siswa 

adalah gerak atau dorongan pelajar untuk bergerak dalam suatu proses 

usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya. 

 

 

                                                           
8
 Ismail, Loc. Cit. 

9
 Tim Redaksi Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa: Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1470.  
10

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Persepktif Baru, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014, h. 319. 
11

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011, h. 290. 
12

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 

2013, h. 2.  
13 Leonardo D. Marsam, dkk, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Surabaya: CV. 

Karya Utama, t.th, h. 237. 
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5. MI AL-AMIN Bongsari Semarang Barat  

MI Al-Amin merupakan salah satu sekolah yang beralamatkan Jln. 

Taman Condrokusumo II No. 15 RT 08 RW IV Kelurahan Bongsari 

Kecamatan Bongsari Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50148. 

Dari beberapa pengertian istilah di atas, maka yang dimaksud peneliti 

adalah pengaruh fun learning dalam meningkatkan motivas belajar siswa kelas 

V MI Al-Amin Bongsari Semarang Barat. 

F. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui adakah pengaruh fun learning terhadap motivasi 

belajar siswa MI Al-Amin Bongsari Semarang Barat. 

G. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan menguatkan teori-

teori yang sudah ada tentang Pengaruh Fun Learning Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V MI Al-Amin Bongsari 

Semarang Barat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Membantu siswa dalam memecahkan masalah belajar secara 

seluruh dan serempak, dengan harapan minat belajar, tingkah laku dan 

prestasinya meningkat. 

b. Guru 

Sebagai acuan dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dalam memotivasi belajar siswa serta dapat 

meningkatkan kinerja guru. 
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c. Kepala Sekolah 

Dapat digunakan sebagai masukan pengetahuan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di MI Al-

Amin Bongsari Semarang Barat terutama dalam memotivasi belajar 

siswa. 

d. Peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang takternilai harganya 

bagi peneliti, karena dapat dijadikan bekal sebagai pendidik yang 

senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuannya. 

e. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang 

Menambah kelengkapan studi pustaka yang mampu 

memberikan sumbangsih dunia keilmuan. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
14

   

Untuk menentukan arah yang jelas peneliti menyusun hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis kerja, atau hipotesis Alternative (Ha) hipotesisi kerja 

menyatakan adanya hubungan antara variable X dan variable Y. 

2. Hipotesis nol (Nol hypothese), atau disingkat (Ho) hipotesisi nol 

menyatakan tidak adanya hubungan antara variable X dan variable Y. 

Ha : Ada pengrauh yang signifikan “Pengaruh Fun Learning Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa MI Al Amin Bongsari Semarang Barat”. 

Ho : Tidak ada pengrauh yang signifikan “Pengaruh Fun Learning 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa MI Al Amin Bongsari Semarang 

Barat”. 

 

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, Cetakan ke 10, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 96. 
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus terakhir, 

interaksi lingkungan yang terjadi pada satu unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
15

 

b. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif menekankan analogisnya pada data-data numerial (angka) 

yang diolah dengan metode statistik.
16

Pendekatan ini digunakan karena 

peneliti akan menggali, mengumpulkan dan menganalisis data-data 

yang berupa angka tentang pengaruh fun learning dan motivasi belajar 

siswa. 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi adalah  keseluruhan subjek penelitian. Didalam 

Encyclopedia of Educational Evaluation tertulis: “A population is a set (or 

collection) of all elements prossessing one or more attributes of 

interest.”
17

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi adalah 15 siswa kelas V 

MI AL-AMIN Bongsari Semarang Barat. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
18

Menurut Suharsimi Arikunto untuk menentukan 

sampel apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua 

                                                           
15

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h.5. 
15

 Ibid,h.9 

 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, , Ed. Rev., cet. 

14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 173. 
18

 Sugiyono, Ibid., h. 118. 
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sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subjeknya besar, maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25%.
19

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka peneliti mengambil kelas V sebagai 

sampel yang berjumlah 15 siswa. 

Setelah diketahui populasi dan sampel maka selanjutnya yaitu 

dilakukan dengan teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Sampel yang digunakan peneliti disini dengan 

melihat jumlah seluruh siswa di MI Al Amin Bongsari Semarang Barat 

maka sampel yang digunakan yaitu sejumlah 15 orang. Dengan melihat 

sampel sejumlah 15 orang siswa maka penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian populasi. 

3. Variabel-variabel penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian penelitian ilmiah.
20

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Variabel Independent/Bebas/Pengaruh/X 

Fun Learning, dengan variabel dan indikator :  

1) Pembelajaran fun learning ditinjau dari kegiatan siswa: 

siswa berani mencoba, siswa berani berbuat, siswa berani 

bertanya, dan siswa berani mengemukakan pendapat 

2) Karakteristik suasana fun learning: rileks, bebas dari 

tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya 

keterlibatan penuh, perhatian peserta didik yang tercurah, 

lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan 

gembira, dan konsentrasi tinggi. 

b. Variabel Dependent/Terikat/Terpengaruh/Y 

Motivasi belajar siswa, dengan variabel dan indikator : 

1) Motivasi Intrinsik: 

a) Semangat dalam mengikuti PBM 

b) Keinginan untuk berprestasi 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka 

Cipta, 1992,h. 62. 
20

 Ibid., h. 274. 
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c) Menyelesaikan tugas dengan baik 

d) Kehadiran siswa 

2) Motivasi Ekstrinsik 

a) Kondisi lingkungan belajar 

b) Fasilitas belajar yang memadai 

c) Penghargaan dalam belajar 

d) Penggunaan strategi/metode pembelajaran 

4. Jenis data dan sumber data 

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data 

dapat diperoleh
21

. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan 

penentuan sumber data menjadi dua buah data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
22

 

Data ini dapat diperoleh penulis dari hasil angket untuk siswa. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari BK, 

karyawan/bagian TU diantaranya sejarah, dan perkembangannya, visi 

dan misi MI Al Amin Bongsari Semarang Barat, letak geografis, 

struktur serta keaadaaan guru dan siswa. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan Kunci (Key Informan), informan awal dipilih secara 

purposive sampling). Sedangkan informan selanjutnya dilakukan 

dengan cara “showball sampling’’ yaitu dipilih secara bergulir sampai 

menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Bertindak sebagai informan 

awal (sumber informasi) adalah kepala sekolah MI Al Amin Bongsari 

sedangkan informan selanjutnya antara lain guru, komite sekolah dan 

siswa. 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2006, h. 129.   
22

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 186. 
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b. Tempat dan peristiwa, di mana peneliti memperoleh data antara lain 

meliputi proses belajar mengajar, proses pengambilan keputusan, 

rapat-rapat komite sekolah, sosialisasi dan pengelolaan program, serta 

proses pengelolaan kelembagaan. 

c. Dokumen, antara lain meliputi hasil-hasil rapat, hasil motivasi belajar 

siswa, kondisi sarana prasarana, dan lain-lain. Data ini dipergunakan 

untuk melengkapi hasil angket dan pengamatan  terhadap tempat dan 

peristiwa. 

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah sebagai berikut : 

a. Metode Angket 

Angket adalah suatu daftar pertanyaan tentang topik tertentu 

yang akan diberikan kepada objek baik secara individu atau kelompok 

untuk mendapatkan informasi tertentu.
23

Metode ini digunakan untuk 

mengetahui data tentang pengaruh fun Learning dan motivasi belajar 

siswa MI AL-AMIN Bongsari Semarang Barat. 

b. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. Metode ini digunakan untuk 

mengamati secara langsung keadaan di MI Al-Amin Bongsari 

Semarang Barat. Sehingga peneliti memperoleh gambaran-gambaran 

tentang data fisik bangunan dan data non fisik (dokumen) dari MI Al-

Amin Bongsari Semarang Barat. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pendokumen; pengabdian suatu peristiwa 

penting (dengan film, gambar, tulisan, prasasti dan sebagainya); 

pengarsipan; (film, gambar, prasasti, dan sebagainya) sebagai 

dokumen.
24

 

                                                           
23

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Ofset,2000, h. 193. 
24

 Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Surabaya: Serba Jaya, t.th, h. 88. 
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen MI AL-

AMIN Bongsari Semarang Barat, antara lain sejarah profil sekolah, 

data-data personalia, kepengurusan dan guru, jumlah siswa, evaluasi 

pembelajaran di MI AL-AMIN Bongsari Semarang Barat 

 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang baik menurut Suharsimi Arikunto
25

 harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu validitas dan reliabelilitas. 

Adapun untuk menguji valid dan reliabelnya sebuah instrumen dilakukan 

dengan cara menguji coba instrumen tersebut. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan instrument tersebut telah valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto 
26

 validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Sedangkan menurut Sugiyono
27

 valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Hal ini berarti bahwa instrumen yang valid dapat mengukur 

keberadaan variabel yang diamati dalam penelitian. 

Pada uji validitas Uji validitas yang dilakukan dalam menguji 

skala pembelajaran fun learning dan motivasi belajar yaitu 

menggunakan pengujian Validitas konstruk dengan melakukan expert 

judgement atau pendapat ahli untuk mengetahui butir angket sudah 

relevan atau belum. Setelah expert judgement selesai maka langkah 

selanjutnya adalah dengan cara menguji coba instrumen tes. 

Uji coba instrumen dilakukan pada tanggal 9 November 2017. 

Instrumen skala pembelajaran fun learning dan  motivasi belajar diuji 

cobakan pada siswa kelas V SD Jatingaleh 02 Semarang dengan 

jumlah siswa 30 siswa. SD Jatingaleh 02 Semarang dipilih karena 
                                                           

25
 Suharsimi Arikunto, Ibid., h. 211. 

26
 Suharsimi Arikunto, Ibid., h. 211 

27
 Sugiyono, Op. Cit., h. 173. 



14 
 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan MI tempat penelitian 

yaitu siswa kelas V sama-sama ada pada masa kanak-kanak akhir, 

tahap perkembangan kognitifnya operasional konkret, pendidikan 

kedua guru kelas yaitu strata 1, dan belum pernah menggunakan 

menggunakan pembelajaran fun learning dalam pelajaran. Selain itu  

dilihat dari karakteristik siswanya tidak jauh berbeda dengan MI yang 

digunakan sebagai tempat penelitian. Pengujian validitas tersebut 

dilakukan dengan menganalisis skor dengan butir total dengan metode 

korelasi Pearson Product Moment. Berikut ini rumus korelasi product 

moment. 

  2222
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Dengan keterangan: 

  xyr : koefisien korelasi X dan Y 

X : Skor butir X atau faktor X 

Y : Skor butir Y atau faktor Y 

N : Jumlah Subjek 

∑ : Sigma 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan r tabel 

(rxy) dimana df = n – 2 dengan taraf signifikansi 5%. Butir soal 

dikatakan valid jika rhitung > rtabel. Dari hasil uji coba instrumen 

tersebut setelah dihitung dengan rumus korelasi product moment 

dengan angka kasar, hasilnya menunjukkan 30 item soal yang 

dinyatakan soal valid. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. 

Perhitungan reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan 

teknik Split Half dengan bantuan rumus Spearman Brown  digunakan 
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untuk menilai apakah data hasil angket/kuisioner dapat dipercaya/ 

reliabel atau tidak. Apabila nilai reliabilitas ≥ 0,60 maka instrumen 

dikatakan reliabel. Berikut ini rumus Sperman Brown: 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai reliabilitas 

sebesar 0,869. Nilai tersebut lebih dari 0,60 yang berarti bahwa 

instrumen tersebut reliabel. 

7. Teknik analisis data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, setelah data-data 

terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. 

Dengan tujuan untuk mencari adakah peningkatan yang signifikan 

pengaruh fun Learning dengan motivasi belajar anak. Adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Pendahuluan 

Pada tahapan ini data terkumpul dikelompokkan, kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi secara sederhana untuk 

setiap variabel yang ada dalam penelitian. Sedangkan angket pada 

setiap item akan diberi skor dengan standar sebagai berikut : 

1. Untuk alternatif jawaban a (selalu) dengan skor nilai 4 

2. Untuk alternatif jawaban b (sering) dengan skor nilai 3 

3. Untuk alternatif jawaban c (kadang-kadang) dengan skor nilai 2 

4. Untuk alternatif jawaban e (tidak pernah) dengan skor nilai 1 

b. Analisis Uji Hipotesis 

Dalam melakukan analisis uji hipotesis ini peneliti 

menggunakan rumus statistik korelasi product moment. Korelasi 

product moment adalah salah satu teknik mencari korelasi antar dua 

variabel yang kerap kali digunakan. Teknik korelasi ini dikembangkan 

oleh Karl Pearson, yang karenanya sering dikenal dengan istilah 
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Teknik Korelasi Pearson. Disebut Product Moment Correlation karena 

koefisiensi korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian 

dari momen-momen variabel yang dikorelasikan (product of the 

moment).
28

 

Dalam analisis uji hipotesis ini peneliti menggunakan rumus 

Statistik Korelasi Product Moment sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Dengan keterangan: 

  xyr : Koefisien korelasi X dan Y 

X : Skor butir X atau faktor X 

Y : Skor butir Y atau faktor Y 

N : Jumlah Subjek 

∑ : Sigma 

c. Analisis Lanjut 

Dari analisis uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment akhirnya dapat diketahui hasil penelitian. Kemudian 

hasil tersebut di intrepretasikan dengan nilai r dalam tabel taraf 

signifikansi 5% sebagai berikut : 

1) Jika nilai r observasi lebih besar atau sama dengan r dalam tabel 

maka hasil penelitian adalah signifikan atau hipotesis yang 

diajukan diterima atau terbukti kebenarannya. 

                                                           
28

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 

2008, h. 190. 
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2) Jika nilai r observasi lebih kecil daripada nilai r dalam tabel maka 

hasil penelitian adalah tidak signifikan atau hipotesis yang diajukan 

ditolak atau tidak terbukti kebenarannya. 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memberikan pembahasan yang sistematis dan konsisten serta 

dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penyusunan skripsi sebagai 

berikut: 

1. Bagian Awal 

Terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan keaslian skripsi, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

pedoman transliterasi arab-latin, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 

halaman daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bab satu pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis tindakan, metode penelitian, 

sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua pengaruh fun learning dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa, terdiri dari: Fun Learning yang meliputi pengertian, tujuan, 

karekteristik, serta langkah-langkah. Motivasi belajar siswa yang 

meliputi: pengertian, fungsi, ciri-ciri, macam-macam, bentuk-bentuk 

motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Pengaruh 

fun learning terhadap motivasi belajar siswa MI Al-Amin Bongsari 

Semarang Barat. 

Bab tiga laporan hasil penelitian pengaruh fun learning terhadap 

motivasi belajar siswa MI Al-Amin Bongsari Semarang Barat, terdiri dari: 
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gambaran umum  MI AL-AMIN Bongsari Semarang Barat yang meliputi: 

sejarah umum berdirinya, struktur organisasi, keadaan siswa, guru dan 

karyawan, serta visi, misi dan tujuan, sarana prasarana MI AL-AMIN 

Bongsari Semarang Barat. Data khusus tentang penggunaan fun learning 

dan motivasi belajar siswa MI Al-Amin Bongsari Semarang Barat. 

Bab empat analisis, pengaruh fun learning terhadap motivasi 

belajar siswa mi al-amin bongsari semarang barat, terdiri dari: Analisis 

pendahuluan pengaruh fun learning terhadap motivasi belajar siswa  MI 

Al- Amin Bongsari Semarang Barat. Analisis uji hipotesis pengaruh fun 

learning terhadap motivasi belajar siswa MI Al-Amin Bongsari Semarang 

Barat. Analisis lanjut tentang pengaruh fun learning terhadap motivasi 

belajar siswa MI Al Amin Bongsari Semarang Barat. 

Bab lima penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran, dan Kata 

penutup. 

 

3. Bagian Akhir 

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat 

hidup.  

 


