
 

 

ABSTRAK 

 

Deti Muflihat, Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Moving 

Class Hubungannya Dengan Minat Belajar Mereka Pada Mata Pelajaran Pai 

(Penelitian di Kelas X  SMK Negeri 7 Bandung) 

 Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa respon siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran Moving Class sangat tinggi, tetapi di samping 

itu minat belajar mereka pada mata pelajaran PAI masih rendah. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya respon siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Moving Class dengan minat belajar mereka pada mata 

pelajaran PAI dan penulis menganggap hal ini merupakan salah satu masalah yang 

patut untuk diteliti. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) realitas respon siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran Moving Class; 2) realitas minat belajar 

mereka pada mata pelajaran PAI; 3) realitas hubungan respon siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Moving Class dengan minat belajar mereka pada mata 

pelajaran PAI. 

 Penelitian ini didasarkan pada asumsi teoritis bahwa minat belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

respon siswa terhadap pelakasanaan pembelajaran Moving Class. Dari asumsi 

teoritis tersebut diajukan hipotesis bahwa semakin tinggi respon belajar siswa 

pada pelaksanaan pembelajaran Moving Class maka semakin tinggi pula minat 

belajar mereka pada mata pelajaran PAI dan begitupun sebaliknya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Cara pengumpulan datanya dengan observasi, angket, wawancara dan studi 

kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 47 siswa. Analisis datanya 

dilakukan dengan pendekatan logika untuk data kua litatif dan pendekatan statistik 

untuk data kuantitatif dengan menempuh analisis deskriptif dan analisis korelasi. 

 Dari hasil analisis, diketahui bahwa realitas respon siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Moving Class (X) sebesar 4,13 termasuk pada kategori 

positif karena berada pada interval 3,50 – 4,50. Adapun realitas  minat belajar 

mereka pada mmata pelajaran PAI (Y) sebesar 4,11 termasuk pada kategori sangat 

baik karena berada pada kualifikasi 3,50 – 4,50. Realitas hubungan antara 

keduanya ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,71, yakni termasuk 

pada kategori korelasi tinggi, karena berada pada interval 0,61 – 0,80. Hasil uji 

hipotesis pada taraf signifikasi 5% menunjukkan thitung = 6,7 > ttabel = 1,68. Artinya 

Ha diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel X dengan 

Variabl Y. kemudian kadar pengaruh Variabel X dengan Variabel Y  sebesar 

50,41%. Ini berarti masih ada faktor lain sebesar 49,59% yang mempengaruhi 

minat belajar mereka (Variabel Y). 



 

 

 

Terima Kasihku .... 
 
Dengan mengharap Ridha Allah SWT, kupersembahkan karya tulis yang 

sederhana ini kepada: 

1. Allah SWT, Tuhan bagi seluruh alam yang senantiasa mencurah limpahkan 

nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya 

2. Ibu dan Bapakku yang telah memberikan kasih sayang yang sangat tulus 

untukku, dukungan yang tak pernah ada duanya baik materi maupun imateri 

serta do’a yang tak pernah terputus di antara sela-sela sujud panjangnya. 

Semoga Allah membalasnya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amiin 

3. Semua keluargaku yang terus memberikan dukungan, motivasi serta doanya, 

semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan-Nya 

4. Kepala sekolah SMKN 7 Bandung beserta para staf guru yang telah membantu 

penulis untuk bisa melakukan penelitian dalam penyusunan karya tulis ini. 

5. Teman-teman seperjuangan PAI A yang tergabung dalam “Barpagisa” 

terutama sahabat-sahabatku (Anggi, Dian, Dinda, Dais, Dea, Aisyah, Cuci, 

Anis dan lain lain) semoga kita tidak akan pernah bisa menghapus memori 

tentang kebersamaan dan hal-hal yang pernah kita lakukan selama di bangku 

kuliah ini. Teman special yang tiada henti-hentinya selalu mendukung aku dan 

mendoakan aku. 

6. Serta semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya karya tulis 

sederhana ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu 
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