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ABSTRAK
Debbi Melyanti : Penggunaan Model Pembelajaran Word Square
Hubungannya dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam (Penelitian pada Siswa Kelas XI di SMK Kalam
Bangsa Kota Bandung)
Penelitian ini dilatarbelakangi dari aktifitas siswa dalam mengikuti
pembelajaran PAI yang semula mempunyai semangat belajar tinggi akan tetapi
mulai menurun pada jam-jam tertentu, sehingga menimbulkan aktifitas-aktifitas
yang tidak diperlukan didalam kelas seperti mengobrol ketika guru menjelaskan,
atau melakukan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan materi
pembelajaran. Sehingga untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa,
guru mencoba untuk menggunakan berbagai model pembelajaran yang salah
satunya adalah model pembelajaran word square.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan model
pembelajaran Word Square di kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Kalam
Bangsa Kota Bandung, untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas XI pada
mata pelajaran PAI di SMK Kalam Bangsa Kota Bandung, untuk mengetahui
hubungan antara penggunaan model pembelajaran word square dengan motivasi
belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran PAI di SMK Kalam Bangsa Kota
Bandung.
Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa model pembelajaran Word
Square dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi ajar serta interaksi
antara guru dan siswa diharapkan merupakan proses motivasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,
yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati
permasalahan secara sitematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: observasi, angket,
wawancara, dan dokumentasi. Penyebaran angket ditunjukan kepada 16 siswa
sebanyak 10 item.. Kemudian untuk menganalisis data dilakukan dengan
menggunakan dua pendekatan yaitu analisis parsial dan analisis korelasional.
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai rata-rata variabel X
sebesar 4,3. Angka tersebut termasuk kategori sangat tinggi, karena berada pada
rentang 4,20 – 5,00. Sedangkan untuk rata-rata variabel Y sebesar 4,2. Angka
tersebut termasuk kategori sangat tinggi, karena berada pada rentang 4,20 – 5,00.
Hubungan antara variabel X dan variabel Y menunjukkan korelasi sedang, dengan
hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,52. Angka tersebut termasuk pada
kategori sedang, karena berada pada interval 0.41 - 0.70. Adapun pengaruh
variabel X terhadap variabel Y sebesar 27,04%. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan model pembelajaran Word Square mempengaruhi terhadap motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebesar 27,04%.
Dengan demikian masih ada faktor lain sebesar 72,96% yang turut mempengaruhi
Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

