
BAB IV 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH DAN HASIL PENELITIAN 

A. Profil Sekolah 

1. Sejarah Singkat  

Sejarah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(FAI) dirunut dari tahun 1958. Pada 18 November 1958 didirikan akademi tabligh 

Muhammadiyah yang merupakan hasil musyawarah tabligh nasional di kota Solo. 

Akademi ini berada di bawah asuhan pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis 

Tabligh. Tujuan akademi tabligh ini adalah “ mencetak mubaligh dalam rangka 

menunjang tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi 

munkar”. Pada saat itu kader mubaligh yang militan sangat dibutuhkan di seluruh 

tanah air. Penyeleggaraan Akademi Tabligh Muhammadiyah berlangsung hingga 

tahun 1963. 

Pada tahun 1963/1964, Akademi Tabligh Muhammadiyah ditingkatkan 

menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) Muhammadiyah dan 

memusatkan kegiatan-kegiatan akademiknya di sekolah dasar Pawiyatan (SD 

Muhammadiyah) yang terletak di selatan masjid besar Kauman Yogyakarta. FIAD 

Muhammadiyah merupakan kelas jauh atau cabang dari Universitas Muhammadiyah 

Jakarta. 

Tiga tahun setelah UMY berdiri yaitu pada tahu 1984/1985, FIAD secara 

resmi bergabung dengan UMY dengan nama Fakultas Dakwah, dan merupaka satu-

satunya fakultas keagamaan di lingkungan UMY saat itu. Pusat perkuliahan 

dilaksanakan di komplek UMY jln. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta. Pada tahu 



1987/1988, fakultas keagamaan dikembangkan menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas 

Dakwah dan Fakultas Tarbiyah. Nama Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah 

dipilih karena usulan dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam 

(KOPERTAIS) Wilayah III DIY berdasarkan ketentuan Dirjen Binbaga Departemen 

Agama Islam RI berkaitan dengan keharusan penyesuaian nama fakultas pada 

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan IAIN setempat. 

Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Agama RI melalui surat 

keputusannya nomor 72 tahun 1995  menetapkan Fakultas Dakwah dan Fakultas 

Tarbiyah diubah dan digabung menjadi Fakultas Agama Islam. Pada tahun akademi 

1998/1999 FAI UMY membuka program studi baru, yakni Program Studi 

Muammalat (Syari’ah) dengan konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam. 

Fakultas Agama Islam telah melaui berbagai perkembangan hingga saat ini 

mempunyai tiga program studi yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pendidikan 

Agama Islam, serta Ekonomi dan Perbankan Islam. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogayakarta memperoleh akreditasi A. 

Penjelasan tentang sejarah singkat di atas berdasarkan panduan akademik tahun 

2014/2015 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.    

2. Identitas  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

Nama Indonesia : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 Inggris  : University Muhammadiyah Yogyakarta 

 Arab  : Al Jaami’ah Muhammadiyah bi Yogyakarta 

Alamat  : Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto,   Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta, 55183 

Telepon  : +62 274-387-656 

Fax   : +62 274-387-646 



Website  : http://www2.umy.ac.id  

E-mail  : bhp@umy.ac.id  

Logo   :  

 

 

 

Hymne : Hymne Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ciptaan: 

Agus Kurnia Wibowo 

Mars : Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ciptaan: Agus 

Kurnia Wibowo 

Tanggal Berdiri : 1 Maret 1981 

 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Agama Islam  

Visi, misi dan tujuan Fakultas Agama Islam dikutip dalam buku panduan 

akademik tahun 2014/2015 adalah sebagai berikut:  

a. Visi  

Visi Fakultas Agama Islam adalah menjadi fakultas yang unggul dan 

mencerahkan di bidang studi keislaman (islamic studies) berdasarkan semangat 

ijtihad dan profesionalisme. Visi tersebut bermakna bahwa setiap lembaga 

pendidikan tinggi keagamaan muhammadiyah, Fakultas Agama Islam UMY 

membuat komitmen pada hal-hal berikut: 

1) Berorientasi pada pusat keunggulan yang bertumpu pada nilai-nilai keimanan 

dan ketaqwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

nondikotomis. 

http://www2.umy.ac.id/
mailto:bhp@umy.ac.id


2) Menekankan kemampuan progresif dalam keseluruhan wacana akademik. 

3) Membangun kelembagaan dan kinerja profesional yang dilandasi nilai 

kesungguhan (jihad), keikhlasan, dan ukhuwah islamiyah. 

4) Menaruh komitmen pada pendidikan kader Muhammadiyah, kader umat, dan 

kader bangsa yang kokoh dalam iman dan taqwa, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mandiri, bermanfaat bagi masyarakat luas, serta 

menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 

 

 

b. Misi  

Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang islamic 

studies, membangun sikap pro-mutu di bidang penelitian, serta memberikan dan 

mengembangkan pengabdian pada masyarakat secar profesional. Upaya-upaya 

tersebut diarahkan guna menciptakan out-put atau lulusan yang memiliki 

kemampuan memerankan diri sebagai kader muhammadiyah, kader umat, dan 

bangsa yang kokoh dalam iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mandiri, bermanfaat bagi masyarakatnya, dan memiliki keberanian 

menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.  

c. Tujuan  

Program pendidikan pada FAI UMY diarahkan pada sasaran untuk 

menciptakan tenaga yang berkualifikasi sebagai berikut: 

1) Memiliki kemampuan untuk mengamati, menelaah, menganalisis dan 

memecahkan masalah konseling islam, pendidikan islam, dan ekonomi dan 

perbankan islam. 



2) Memiliki bekal pengetahuan agama islam yang mendalam dan 

kemampuan metodologis, sehingga mampu menyampaikan risalah 

islamiyah dengan sebaik-baiknya. 

3) Meyakini dengan sedalam-dalamnya kebenaran mutlak islam, beramal 

sesuai dengan keyakinannya dan berkesanggupan untuk menjadi kader-

kader muhammadiyah, dalam rangka menjunjung terwujudnya tujuan 

muhammadiyah. 

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan tujuan umum dan tujuan khusus 

FAI UMY sebagai berikut: 

1) Tujuan umum 

Menghasilkan sarjana bidang konseling islam, pendidikan islam, 

dan ekonomi dan perbankan islam yang berkepribadian islami, profesional, 

cakap, percaya pada diri sendiri, dan beramal menuju terwujudnya 

masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT. 

2) Tujuan khusus 

Membentuk kader-kader muhammadiyah yang diharapkan secara 

profesional mampu menangani permasalahan komunikasi islam, 

pendidikan islam, serta ekonomi dan perbankan islam dalam pengertian 

luas, dalam rangka mewujudkan tujuan muhammadiyah. 

4. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam  

a. Visi 

Visi Program studi Pendidikan Agama Islam adalah unggul dalam 

penguat keimanandan ketakwaan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bidang Pendidikan Agama Islam (tarbiyah islamiyah) untuk 



membentuk guru Pendidikan Agama Islam yang profesional. Visi ini selaras 

dengan visi Fakultas Agama Islam, yakni: Menjadi fakultas yang unggul dan 

mencerahkan di bidang studi keislaman (islamic studies) berlandaskan semangat 

ijtihad dan profesionalisme. 

b. Misi 

Menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi dan atau caturdharma 

Pendidikan Tinggi Muhammadiyah bidang Pendidikan Agama Islam yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan 

Agama Islam secara berkelanjutan 

2) Melaksanakan penelitan dan kegiatan ilmiah berkenaan dengan peningkatan 

kualitas Pendidikan Agama Islam 

3) Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan pengebdian masyarakat 

4) Memperkuat kesinambungan aktifitas dakwah islamiyah dan penerapan 

kaidah-kaidah di tengah masyarakat 

Misi di atas berkaitan dengan misi Fakultas Agama Islam secara umum, 

yakni memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Islamic 

Studies, membangun sikap pro-mutu di bidang penelitian serta memberikan dan 

mengembangkan pengabdian pada masyarakat secara profesional. 

 

 

c. Tujuan  



Mewujudkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang mampu 

memberikan pelayanan Pendidikan Agama Islam secara profesional untuk 

mencerahkan umat.” 

 

Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan kedalam tujuan khusus sebagai 

berikut: 

1) Melahirkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang menguasai dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran Agama 

Islam. 

2) Menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang mampu mengelola 

proses pembelajaran dengan berbagai strategi, sumber belajar dan sistem 

evaluasi yang terarah dan efektif. 

3) Mengoptinalkan tumbuhnya sarjana Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki kecakapan personal dan sosial secar seimbang serta mampu 

mengamalkan nilai-nilai islam  dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Mengembangkan kemampuan sarjana Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki peran pendukung yang selaras dengan bidang pendidikan sebagai 

bagian dari kecakapan hidup (life skill) untuk me,berdayakan kehidupan 

komunitas dan masyarakat.  

 

 

 

5. Kepemimpinan dan Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

a. Kepemimpinan  

Kepemimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta periode 2013-2017 adalah sebagai berikut: 



Tabel 4.1 

Nama – Nama Pimpinan Fakultas Agama Islam 

Dekan Dr. Mahli Zaenuddin Tago, M.Si. 

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Miftakhul Khasanah, S.TP,MSI. 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

dan Kerja Sama 

Nurwanto,S.Ag., M.A, M.Ed. 

Ketua Program Studi Komunikasi 

Konseling Islam 

H. Faturrahman Kamal, Lc, MSI.  

Ketua Program Studi Pendidikan 

Agama Islam 

Dr. Abd.Madjid, M.Ag. 

Ketua Program Studi Ekonomi dan 

Perbankan Islam 

Syarief Asa’at,SEI, MSI. 

 

b. Dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Tabel 4.2 

Nama-Nama Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam 

No Nama Dosen Prodi 

1 Dr. Abd.Madjid, M.Ag. Pendidikan Agama Islam 

2 Dra. Akif Khilmiyah, M.Ag.  Pendidikan Agama Islam 

3 Dr. Arif Budi Raharjo, M.Si. Pendidikan Agama Islam 

4 Drs. Dwi Santosa AB.,M.Pd. Pendidikan Agama Islam 

5 Ghofar Ismail, S.Ag., M.Ag. Pendidikan Agama Islam 

6 Dr. Alfian Darmawan.M.H Pendidikan Agama Islam 

7 Drs. Marsudi Iman, M.Ag. Pendidikan Agama Islam 

8 Moh. Samsudin, S.Ag., M.Pd. Pendidikan Agama Islam 

9 Dr. Muhammad Azhar, M.Ag. Pendidikan Agama Islam 

10 Nurwanto, S.Ag., M.A, M.Ed. Pendidikan Agama Islam 

11 Drs. H. Said Tuhuleley. Pendidikan Agama Islam 

12 Drs. Syamsudin, M.Pd. Pendidikan Agama Islam 

13 Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, 

M.Ag 

Pendidikan Agama Islam 



14 Drs. Yusuf A. Hasan, M.Ag. Pendidikan Agama Islam 

15 Naufal Ahmad Rija’ul Alam, 

S.Pdi, M.A 

Pendidikan Agama Islam 

16 Anita Aisah Pendidikan Agama Islam 

 

6. Pendidikan dan Pengajaran 

a. Sistem Kredit Semester  

Sistem pendidikan yang digunakan di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta  adalah sistem kredit semester (SKS). Sistem kredit semester adalah 

suatu sistem penghargaan terhadap beban studi, tenaga pengajar dan penyelenggaraan 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang menggunakan satuan 

terkecil yang disebut kredit dalam setiap semester yang setara dengan 12-16 minggu 

sesuai dengan ketentuan dalam kepmendiknas ni. 232/U/2000, kepmendiknas no. 

045/U/2002, PP tahun 2005 dan PP 17 tahun 2010, sitem ini memiliki ciri-ciri sebagi 

berikut: 

1) Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit 

2) Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan 

3) Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha 

penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, 

praktikum, kerja lapangan maupun tugas lainnya. 

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan 

kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akdemik terstruktur, dan kegiatan akademik 

mandiri. Satu satua kredit semester (1SKS) setara dengan 50 menit kegiatan tatap 

muka, 60 kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. 

Bobot  kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam perminggu 



selam satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk 

bobot 1 sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam perminggu selama satu 

semester. 

b. Ketentuan Umum Perkuliahan  

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktikum, dan 

kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur 

menurut ketentuan yang berlaku. Perkuliahan diselenggarakan dengan sistem satuan 

kredit semester (SKS), untuk program sarjana S1 sekurang-kurangnya 144 SKS dan 

sebanyak-banyaknya 160 SKS dijadwalkan untuk 8 semster dan dapat di tempuh 

dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah 

pendidikan menengah. Perkuliahan dilaksanakan pada semester ganjil dan semester 

genap yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya 

untuk setiap semester.  

c. Tata Tertib  

Tata tertib bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang 

diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik. 

2) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan 

wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya. 

3) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75% kecuali 

karena ada hal lain yang berada diluar kemampuannya. 

4) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu 

lain sebagai pengganti. 



5) Setiap mengikuti kegiatan akademik mahasiswa diwajibkan memiliki/membawa 

kartu mahasiswa aktif. 

d. Distribusi Mata Kuliah di Program Studi Pendidikan Agama Islam 

1) Keterangan Soft Skill 

(a) Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dan efesien. 

(b) Mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain secara efektif. 

(c) Mampu bersikap dan berperilaku positif (ihsan) dan konsisten di tengah 

komunitasnya. 

(d) Mampu melakukan kerjasama dengan orang lain. 

(e) Mampu berfikir analitis dan sintesis dengan memperhitungkan dampak. 

(f) Mampu menumbuhkan dan mengembangkan kiwa berwirausaha. 

2) Kelompok Mata Kuliah  

(a) MPK: Mata Kuliah Pengembang Kepribadian (5,5%) 

(b) MKK: Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan (52,1%) 

(c) MKB: Mata Kuliah Keahlian Berkarya (19,4%) 

(d) MPB: Mata Kuliah Perilaku Berkarya (11,8%) 

(e) MBB: Mata Kuliah Berkehidupan Bersama ( 11,2%) 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penyebaran Kuisioner 

Data diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan melalui kuesioner/angket 

kepada mahasiswa PAI angkatan 2012-2013. Kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang 

diajukan pada responden. Pertanyaan tersebut terbagi dalam 3 variabel pengukuran yaitu 

2 variabel independen atau variabel bebas (X) dan 1 variabel dependen atau 11able11le 



terikat (Y). Variabel independen tentang pemanfaatan internet mahasiswa PAI 2012-

2013 terdiri dari 15 item pertanyaan dari 3 indikator yaitu penggunaan internet, tujuan 

penggunaan internet, dan penggunaan internet sebagai media belajar. Sedangkan variabel 

motivasi belajar mahasiswa  terdapat 15 item pertanyaan. Selanjutnya variabel dependen 

yaitu prestasi belajar mahasiswa PAI 2013-2013 yang diukur dengan menggunakan hasil 

belajar akademik yaitu nilai IPK (indeks prestasi kumulatif). 

Responden yang digunakan sebagai sampel adalah 75 mahasiswa yang diambil 

dari angkatan 2012-2013 prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) UMY. Jawaban 

responden akan disajikan dalam sebuah distribusi sampel berdasarkan variabel yang 

diteliti. Untuk kepentingan analisis, terlebih dahulu disajikan kategori tiap-tiap jawaban 

masing-masing instrumen ke dalam ketegori sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), 

sangat tidak setuju (1) untuk pertanyaan yang bersifat positif, dan ada beberapa 

pertanyaan yang bersifat negatif yang diberi skor sangat setuju (1), setuju (2), tidak 

setuju (3), dan sangat tidak setuju (4). Untuk mengetahui persentase pada setiap 

pertanyaan yang ada pada angket maka dipergunakan rumus : 

P= 
 

 
        

Keterangan :   

P = Persentase  

F = Frekuensi (jumlah jawaban)  

N = Jumlah Responden (Sudijono, 1996: 40-41)  

a. Pemanfaatan  Internet 

1) Intensitas Pemanfaatan Internet  



Penilaian ini menggunakan 15 item soal tentang dengan tiga indikator 

yaitu: penggunaan internet, tujuan penggunaan internet, dan penggunaan internet 

sebagai media belajar. Uraian tentang hasil penelitian  mengenai pemanfatan 

internet mahasiswa berdasarkan jawaban responden secara keseluruhan akan 

diuraikan sebagai berikut: 

Penelitian ini ditentukan dengan 4 item soal valid yang mengarah pada 

intensitas pemanfaatan internet mahasiswa PAI. 4 butir soal tersebut adalah 1, 2, 

3, dan 4. 

(a) Jaringan internet di rumah/kos. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas 

pertanyaan tentang jaringan internet dirumah/kos.  

Tabel 4.3 

Persentase Item Nomor 1 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 14 18,7% 

Setuju 39 52,0% 

Tidak setuju 18 24,0% 

Sangat tidak setuju 4 5,3% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 52% mahasiswa PAI 

memiliki jaringan internet dirumah/kos. 

(b) Penggunaan smartphone sebagai jaringan internet. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang penggunaan smartphone sebagai jaringan internet. 

 

 

Tabel 4.4 

Persentase Item Nomor 2 



Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 24 32% 

Setuju 41 54,7% 

Tidak setuju 9 12,0% 

Sangat tidak setuju 1 1,3% 

Total 75 100% 
 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 54,7% mahasiswa PAI 

menggunakan smartphone sebagai jaringan internet. 

(c) Menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses internet. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas 

pertanyaan tentang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses 

internet.  

Tabel 4.5 

Persentase Item Nomor 3 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 16 21,3% 

Setuju 42 56,0% 

Tidak setuju 13 17,3% 

Sangat tidak setuju 4 5,3% 

Total 75 100% 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 56% mahasiswa PAI 

menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses internet. 

(d) Menghabiskan biaya lebih dari 50ribu untuk jaringan internet dalam sebulan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas 

pertanyaan tentang biaya lebih dari 50ribu untuk jaringan internet dalam 

sebulan. 

Tabel 4.6 

Persentase Item Nomor 4 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 8 10,7% 



Setuju 46 61.3% 

Tidak setuju 19 25,3% 

Sangat tidak setuju 2 2,7% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 61,3% mahasiswa PAI 

menghabiskan biaya lebih dari 50ribu untuk jaringan internet dalam sebulan. 

2) Tujuan pemanfaatan internet 

(a) Pemanfaatan internet untuk mencari informasi 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang memanfaatkan internet untuk mencari informasi. 

Tabel 4.7 
Persentase Item Nomor 5 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 17 22,7% 

Setuju 52 69,3% 

Tidak setuju 6 8,0% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 69,3% mahasiswa PAI 

memanfaatkan internet untuk mencari informasi. 

(b) Pemanfaatan internet lebih dari 3 jam untuk keperluan belajar  

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang pemanfaatan internet lebih dari 3 jam untuk keperluan belajar. 

Tabel 4.8  

Persentase Item Nomor 6 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 13 17,3% 

Setuju 48 64% 

Tidak setuju 12 16% 

Sangat tidak setuju 2 2,7% 

Total 75 100% 

 



Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 64% mahasiswa PAI 

memanfaatkan internet lebih dari 3 jam untuk keperluan belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(c) Website edukatif merupakan situs favorit di dunia maya. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas 

pertanyaan tentang situs favorit di dunia maya. 

Tabel 4.9   
Persentase Item Nomor 7 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 15 20% 

Setuju 50 66,7% 

Tidak setuju 10 13,3% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66,7% mahasiswa PAI 

menjadikan website edukatif sebagai situs favorit di dunia maya. 

 

(d) Penggunaan waktu luang untuk membuka media sosial. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang penggunaan waktu luang untuk membuka media sosial. 

Tabel 4.10 

Persentase Item Nomor 8 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 24 24% 

Setuju 46 61,3% 

Tidak setuju 11 14,7% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 61,3% mahasiswa PAI 

menggunakan waktu luang untuk membuka media sosial. 

(e) Akses internet sebagai sarana belajar dan mencari bahan perkuliahan. 



Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang mengakses internet sebagai sarana belajar dan mencari bahan 

perkuliahan. 

Tabel 4.11 

Persentase Item Nomor 9 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 16 21,3% 

Setuju 51 86% 

Tidak setuju 8 10,7% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 68% mahasiswa PAI mengakses 

internet sebagai sarana belajar dan mencari bahan perkuliahan. 

3) Pemanfaatan internet sebagai media belajar. 

(a) Penjelasan dosen diperkuliahan kurang dapat dipahami, mengatasinya dengan 

cara browsing. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang penjelasan dosen diperkuliahan kurang dapat dipahami dan 

mengatasinya dengan cara browsing. 

Tabel 4.12 

Persentase Item Nomor 10 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 16 18,7% 

Setuju 45 60% 

Tidak setuju 14 21,3% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 60 % mahasiswa PAI 

browsing ketika penjelasan dosen diperkuliahan kurang dapat dipahami dengan 

baik. 



 

(b) Belajar menggunakan internet mempermudah untuk memahami materi kuliah. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang belajar menggunakan internet mempermudah saya untuk memahami 

materi kuliah. 

Tabel 4.13 

Persentase Item Nomor 11 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 14 18,7% 

Setuju 46 61,3% 

Tidak setuju 13 17,3% 

Sangat tidak setuju 2 2,7% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 61,3% mahasiswa PAI 

Belajar menggunakan internet mempermudah untuk memahami materi kuliah. 

(c) Internet memecahkan berbagai tugas yang diberikan dosen dalam perkuliahan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang internet memecahkan berbagai tugas yang diberikan dosen dalam 

perkuliahan.  

Tabel 4.14 

Persentase Item Nomor 12 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

sangat setuju 16 21,3% 

Setuju 40 53,3% 

tidak setuju 19 25,3% 

sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53,3% mahasiswa PAI 

menggunakan internet untuk memecahkan berbagai tugas yang diberikan dosen 

dalam perkuliahan.  

 



(d) Internet merupakan media belajar yang menyenangkan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang internet merupakan media belajar yang menyenangkan. 

Tabel 4.15 

Persentase Item Nomor 13 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 15 20,0% 

Setuju 49 65,3% 

Tidak setuju 11 14,7% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 65,3% mahasiswa PAI 

setuju bahwa internet merupakan media belajar yang menyenangkan. 

(e) Internet merupakan media belajar yang efektif untuk memperoleh informasi 

seputar materi perkuliahan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang internet yang merupakan media belajar efektif untuk memperoleh 

informasi seputar materi perkuliahan. 

Tabel 4.16 

Persentase Item Nomor 14 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 16 21% 

Setuju 42 56% 

Tidak setuju 17 23% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 56 % mahasiswa PAI setuju 

internet merupakan media belajar efektif untuk memperoleh informasi seputar 

materi perkuliahan. 

(f) Pemanfaatan internet untuk mencari reverensi  



Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang pemanfaatan internet untuk mencari reverensi. 

Tabel 4.17 

Persentase Item Nomor 15 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 12 16% 

Setuju 33 44% 

Tidak setuju 26 35% 

Sangat tidak setuju 4 5% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 44 % mahasiswa PAI 

menggunakan internet untuk mencari reverensi materi perkuliahan. 

 

b. Motivasi belajar 

1) Motivasi belajar  mahasiswa 

(a) Senang menjadi mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam  

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang senang menjadi mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam. 

 

 

Tabel 4.18 

Persentase Item Nomor 16 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 14 19% 

Setuju 50 67% 

Tidak setuju 9 12% 

Sangat tidak setuju 2 3% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 67 % mahasiswa PAI 

senang menjadi mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam. 

(b) Menyusun jadwal kuliah di kamar kos. 



Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang menyusun jadwal kuliah  di kamar kos. 

Tabel 4.19 

Persentase Item Nomor 17 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 17 23% 

Setuju 41 55% 

Tidak setuju 14 19% 

Sangat tidak setuju 3 4% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 55% mahasiswa PAI 

menyusun jadwal kuliah  di kamar kos.  

(c) Keyakinan menguasai dan memahami materi yang diberikan dosen. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang yakin menguasai dan memahami materi yang diberikan dosen. 

 

 

Tabel 4.20 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 68 % mahasiswa PAI yakin 

sanggup menguasai dan memahami materi yang diberikan dosen. 

(d) Membuat catatan tentang materi perkuliahan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang membuat catatan tentang materi perkuliahan. 

Tabel 4.21 

Persentase Item Nomor 18 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 12 16% 

Setuju 51 68% 

Tidak setuju 11 15% 

Sangat tidak setuju 1 1% 

Total 75 100% 



persentase item nomor 19 

alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

sangat setuju 17 23% 

Setuju 53 71% 

tidak setuju 5 7% 

sangat tidak setuju 0 0% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 71% mahasiswa PAI selalu 

membuat catatan tentang materi perkuliahan. 

(e) Pengumpulan tugas kuliah yang diberikan dosen tepat waktu. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang pengumpulaan tugas kuliah yang diberikan dosen tepat waktu. 

Tabel 4.22 

Persentase Item Nomor 20 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 20 27% 

Setuju 51 68% 

Tidak setuju 4 5% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 68% mahasiswa PAI selalu 

mengumpulkan tugas kuliah yang diberikan dosen tepat waktu.  

(f) Penyelesaian masa studi sesuai target yang telah ditentukan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang penyelesaian masa studi sesuai target yang telah ditentukan. 

Tabel 4.23 

Persentase Item Nomor 21 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 26 35% 

Setuju 40 53% 

Tidak setuju 9 12% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 



Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53% mahasiswa PAI 

menyelesaikan masa studi saya sesuai target. 

(g) Kesenangan menangggapi pertanyaan dosen dalam perkuliahan 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang kesenangan menangggapi pertanyaan dosen dalam perkuliahan. 

Tabel 4.24 

Persentase Item Nomor 22 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 22 29% 

Setuju 49 65% 

Tidak setuju 4 5% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 65% mahasiswa PAI senang 

menangggapi pertanyaan dosen dalam perkuliahan. 

(h) Menunda penyelesaian tugas kuliah. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang menunda penyelesaian tugas kuliah. 

Tabel 4.25 

Persentase Item Nomor 23 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 17 23% 

Setuju 25 33% 

Tidak setuju 26 35% 

Sangat tidak setuju 7 9% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35 % mahasiswa PAI tidak 

menunda penyelesaian tugas kuliah. 

(i) Tertantang untuk belajar lebih giat untuk mendapatkan IPK yang tinggi. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang tertantang untuk belajar lebih giat untuk mendapatkan IPK yang tinggi. 



 

 

Tabel 4.26 

Persentase Item Nomor 24 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 26 35% 

Setuju 43 57% 

Tidak setuju 5 7% 

Sangat tidak setuju 1 1% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 57% mahasiswa PAI 

tertantang untuk belajar lebih giat untuk mendapatkan IPK yang tinggi. 

(j) Menyempatkan diri untuk pergi keperpustakaan untuk membaca buku. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang menyempatkan diri untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. 

Tabel 4.27 

Persentase Item Nomor 25 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 12 16% 

Setuju 47 49% 

Tidak setuju 22 29% 

Sangat tidak setuju 4 5% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 49 % mahasiswa PAI 

menyempatkan diri untuk pergi keperpustakaan untuk membaca buku.  

(k) Keraguan dengan kesuksesan di masa depan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang keraguan dengan kesuksesan di masa depan. 

Tabel 4.28 

Persentase Item Nomor 26 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 24 32% 



Setuju 24 32% 

Tidak setuju 24 32% 

Sangat tidak setuju 3 4% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa sebanyak 32% mahasiswa PAI 

sangat ragu dengan kesuksesan dimasa depan, 32% mahasiswa PAI ragu dengan 

kesuksesan dimasa depan, dan 32% mahasiswa PAI yang lain tidak ragu dengan 

kesuksesan dimasa depan.  

(l) Tantangan untuk menguasai pengetahuan baru. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang tantangan untuk menguasai pengetahuan baru. 

Tabel 4.29 

Persentase Item Nomor 27 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 19 25% 

Setuju 54 72% 

Tidak setuju 2 3% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 72% mahasiswa PAI 

tertantang untuk menguasai pengetahuan baru. 

(m) Absensi tidak mengikuti perkuliahan. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang Absensi tidak mengikuti perkuliahan. 

Tabel 4.30 

Persentase Item Nomor 28 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 23 31% 

Setuju 48 64% 

Tidak setuju 4 5% 



Sangat tidak setuju 0 0% 

Total 75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 64% mahasiswa PAI tidak 

pernah absen kecuali ada halangan yang mengharuskan tidak mengikuti 

perkuliahan. 

(n) Optimis  dapat mengukir prestasi yang baik di prodi PAI 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang optimis  dapat mengukir prestasi yang baik di prodi PAI.  

Tabel 4.31 

Persentase Item Nomor 29 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 28 37% 

Setuju 43 57% 

Tidak setuju 4 5% 

Sangat tidak setuju 28 0% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 57% mahasiswa PAI optimis  

dapat mengukir prestasi yang baik di prodi PAI.  

(o) Meminta nasehat dan motivasi kepada orang tua. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai jawaban responden atas pertanyaan 

tentang meminta nasehat dan motivasi kepada orang tua. 

 

Tabel 4.32 

Persentase Item Nomor 30 

Alternatif jawaban  Frekuensi Persentase 

Sangat setuju 27 36% 

Setuju 40 53% 

Tidak setuju 8 11% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Total  75 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53% mahasiswa PAI 

meminta nasehat dan motivasi kepada orang tua. 



 

2.  Analisis Interval Data 

a. Interval Data Pemanfaatan Internet. 

Data yang diperoleh melalui penelitian dengan jumlah responden 75 

mahasiswa, diperoleh data penggunaan internet mahasiswa, kemudian dibagi 

dalam 3 kategori tinggi, sedang, rendah karena instrumen yang digunakan 

berbentuk skala dengan 4 pilihan jawaban dimana skor tertinggi 4 dan skor 

terendah 1untuk pertayaan positif dan skor sebaliknya untuk pertanyaan negatif. 

Angket tentang pemanfaatan internet berjumlah 15 item pertanyaan. Berikut 

adalah jumlah skor responden atas jawaban tentang pemanfaatan internet. 

Tabel 4.34 

Data Tentang Pemanfaatan Internet Mahasisswa PAI 

No Responden Jumlah Skor No Responden Jumlah Skor 

1 41 39 48 

2 41 40 47 

3 37 41 41 

4 39 42 46 

5 41 43 44 

6 41 44 37 

7 46 45 37 

8 49 46 47 

9 45 47 41 

10 42 48 52 

11 40 49 37 

12 47 50 43 

13 48 51 37 

14 44 52 48 

15 41 53 46 

16 40 54 47 

17 43 55 45 

18 41 56 39 

19 44 57 53 

20 49 58 51 

21 49 59 50 

22 44 60 52 

23 41 61 48 



24 41 62 49 

25 40 63 47 

26 42 64 45 

27 49 65 47 

28 40 66 53 

29 51 67 48 

30 45 68 48 

31 44 69 45 

32 46 70 51 

33 49 71 48 

34 47 72 43 

35 42 73 47 

36 51 74 41 

37 44 75 47 

38 42 

   

Berdasarkan data di atas nilai tertinggi  dari skor total pemanfaatan internet 

mahasiswa dari 75 responden  adalah 53 dari skor total yang mungkin dicapai adalah 

60. Sedangkan nilai terendah dari 75 responden adalah 37 dari skor total yang 

mungkin dicapai adalah 15. Adapun untuk mengkategorikan tinggi, sedang, dan 

rendah digunakan langkah-langkah sebagai berikut :  

1) Menentukan kelas interval penggunaan internet mahasiswa 

Jumlah kelas : K = 3 

Range  : R = Nilai maksimum −  Nilai minimum  

    =   53-37 

      = 16 

      Interval Kelas : I = R/K  

    = 16/3  

    = 5,33333  

    = 5 (pembulatan)  

2) Pengolongan pemanfaatan  internet  



Tabel 4.34 

Data frekuensi motivasi belajar mahasiswa PAI 

Interval Frekuensi Kriteria 

48 – 53  22 Tinggi  

43 – 47    27 Sedang 

37 – 42  26 Rendah  

 

Variabel pemanfaatan internet mahasiswa PAI dalam penelitian ini terdiri 

dari beberapa aspek yang meliputi: intensitas penggunaan internet, tujuan penggunaan 

internet, dan penggunaan internet sebgai media belajar. Berdasarkan deskripsi hasil 

data penggunaan internet mahasiswa PAI berada pada kriteria sedang. Untuk lebih 

jelasnya tabel melihat persentase pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.35 

Persentase Pemanfaatan Internet Mahasiswa PAI 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

48 – 53  Tinggi  22 34,7% 

43 – 47  Sedang  27 36,0% 

37 – 42 Rendah  26 29,3% 

Jumlah   75 100 % 

Dari tabel di atas tampak bahwa tingkat pemanfaatan  internet mahasiswa 

PAI dari 75 responden adalah 22 responden dengan persentase 34,7% berada dalam 

kriteria tinggi, 27 responden dengan persentase 36,0% berada dalam kriteria sedang,  

dan 26 responden dengan persentase 29,3% berada dalam kriteria rendah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan  internet mahasiswa PAI berada dalam 

kriteria sedang.  

b. Interval Motivasi Belajar Mahasiswa PAI. 

Data yang diperoleh melalui penelitian dengan jumlah responden 75 

mahasiswa, diperoleh data motivasi belajar mahasiswa PAI, kemudian dibagi dalam 3 

kategori tinggi, sedang, rendah karena instrumen yang digunakan berbentuk skala 



dengan 4 pilihan jawaban dimana skor tertinggi 4 dan skor terendah 1untuk pertayaan 

positif dan skor sebaliknya untuk pertanyaan negatif. Angket tentang pemanfaatan 

internet berjumlah 15 item pertanyaan. Berikut adalah jumlah skor responden atas 

jawaban tentang motivasi belajar mahasiswa. 

Tabel 3.46 

Data tentang motivasi belajar mahasiswa PAI 

no responden Jumlah skor no responden Jumlah skor 

1 46 39 45 

2 47 40 42 

3 46 41 48 

4 50 42 45 

5 46 43 38 

6 46 44 45 

7 46 45 49 

8 51 46 50 

9 50 47 48 

10 43 48 45 

11 44 49 50 

12 54 50 52 

13 44 51 41 

14 49 52 42 

15 46 53 42 

16 50 54 56 

17 42 55 44 

18 46 56 42 

19 43 57 49 

20 48 58 52 

21 42 59 46 

22 46 60 44 

23 47 61 47 

24 50 62 46 

25 41 63 46 

26 50 64 52 

27 43 65 43 

28 55 66 49 

29 51 67 50 

30 41 68 48 

31 42 69 51 

32 41 70 47 

33 43 71 46 



34 44 72 48 

35 47 73 45 

36 44 74 46 

37 44 75 49 

38 50 

   

Berdasarkan data di atas nilai tertinggi dari 75 responden dari 15 item soal 

adalah 56 untuk motivasi belajar mahasiswa PAI dari skor yang mungkin dicapai 

adalah 60. Sedangkan nilai terendah dari 75 responden adalah 38 untuk motivasi 

belajar mahasiswa PAI dari skor yang mungkin dicapai adalah 15. Adapun untuk 

mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa PAI yaitu dengan mengkategorikan 

tinggi, sedang, dan rendah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :  

1) Menentukan kelas interval motivasi belajar mahasiswa PAI 

Jumlah kelas : K = 3 

Range :R = Nilai maksimum −  Nilai minimum  

         =   56-38 

       = 18 

      Interval Kelas : I = R/K  

= 18/3 = 6 

b) Penggolongan motivasi belajar 

Tabel 4.37 

Data frekuensi motivasi belajar mahasiswa PAI 

Interval Frekuensi Kriteria 

50– 56 18 Tinggi  

44 – 49   40  Sedang 

38 – 43 17 Rendah  

 

Variabel motivasi belajar mahasiswa PAI dalam penelitian ini terdiri dari 

3 aspek yaitu motivasi dari daam diri mahasiswa, motivasi berprestasi, dan 



motivasi dari luar diri mahasiswa. Berdasarkan deskripsi hasil data tingkat 

motivasi belajar mahasiswa PAI berada pada kriteria sedang. Untuk lebih 

jelasnya bisa melihat persentase pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.38 

Persentase motivasi belajar mahasiswa PAI 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

50– 56 Tinggi  18 24,0% 

44 – 49  Sedang  40 53,3% 

38 – 43 Rendah  17 22,7% 

Jumlah   75 100 % 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa tingkat motivasi belajar mahasiswa 

PAI dari 75 responden, 18 responden dengan persentase 24,0% berada dalam 

kriteria tinggi, 40 responden dengan persentase 53,3% berada dalam kriteria 

sedang,  dan 17 responden dengan persentase 2,7% berada dalam kriteria 

rendah.  

c. Prestasi Belajar mahasiswa PAI UMY angkatan 2012-2013  

Berdasarkan hasil prestasi belajar yang diambil dari indeks prestasi akademik 

(IPK) mahasiswa telah di dapat skor dari masing- masing responden yang terdiri dari 

75 mahasiswa seperti tabel di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 39 

Data Indeks Prestasi Akademik Mahasiswa PAI 

No responden IPK No responden IPK 

1 3,3 39 3,2 

2 3,2 40 3,7 

3 2,9 41 3,71 

4 3,7 42 2,7 



5 3,2 43 2,9 

6 2,6 44 3,82 

7 3,7 45 3,39 

8 3,4 46 2,8 

9 3,5 47 3,1 

10 3,7 48 3,01 

11 3,47 49 3,11 

12 3,35 50 3,82 

13 3,29 51 2,4 

14 3,5 52 3,5 

15 3,1 53 2,7 

16 3,6 54 3,2 

17 3,1 55 2,98 

18 2,8 56 3,36 

19 3,8 57 3,4 

20 3,4 58 3,41 

21 3,51 59 3,6 

22 3,6 60 3,65 

23 3,34 61 3,42 

24 3,8 62 3,17 

25 3,72 63 3,21 

26 3,4 64 3,58 

27 3,1 65 3,6 

28 3,26 66 3,9 

29 2,8 67 3,76 

30 3 68 3,79 

31 3,09 69 3,8 

32 3,8 70 3,67 

33 3,2 71 3,66 

34 3,3 72 3,77 

35 3,45 73 3,11 

36 3,56 74 3,26 

37 3,61 75 3,34 

38 3,6 

 

  

Adapun untuk mengetahui indeks prestasi mahasiswa PAI dengan 

mengkategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut :  

1) Menentukan kelas interval  

Jumlah kelas  : K = 3 



Range   : R = Nilai maksimum− Nilai minimum 

             = 3,9 – 2,4   

                =  1,5 

Interval Kelas   : I = R/K  

              = 1,5/3 

              = 0,5  

2) Penggolongan tabel prestasi belajar mahasiswa PAI UMY 

Tabel 4.40 

Frekuensi Prestasi Belajar Mahasiswa PAI UMY 

Interval Frekuensi Kriteria 

3,5 – 3,9  31 Tinggi  

3,0 – 3,4 34 Sedang 

2,4 – 2,9 10 Rendah  

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa IPK dari 75 responden, ada 31 

responden menunjukkan prestasi belajar mahasiswa PAI UMY yang tinggi, 34 

responden menunjukkan prestasi belajar mahasiswa PAI UMY pada kriteria sedang, 

dan 10 responden menunjukkan prestasi belajar mahasiswa PAI UMY dalam kriteria 

rendah. Untuk lebih jelas tentang prestasi belajar mahasiswa PAI UMY siswa dapat di 

lihat persentase dibawah ini : 

a. Penggolongan persentase tabel Prestasi Belajar mahasiswa PAI UMY 

Tabel 3.39 

Persentase Prestasi Belajar Mahasiswa PAI UMY 

Interval Frekuensi Kriteria  Kriteria 

3,5 – 3,9 31 Tinggi  41,3 %  

3,0 – 3,4 34 Sedang  45,3% 

2,4 – 2,9 10 Rendah  13,3% 

Jumlah  75   100   % 

 

Dari tabel diatas tampak bahwa IPK mahasiswa PAI dari 75 responden, 

31 responden dengan persentase 41,3% dalam kriteria tinggi, 34 responden 



dengan persentase 45,3% berada dalam kriteria sedang, dan 10 responden 

dengan persentase 13,3% berada dalam katergori rendah. Prestasi belajar 

mahasiswa PAI UMY dalam kategori sedang.  

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

mahasiswa PAI UMY mempunyai prestasi belajar PAI yang sedang yaitu 

dengan jumlah 75 responden dengan hasil persentase sebesar 45,3%.  

2. Pengujian data  

Dalam penelitian ini kuesioner/angket digunakan sebagai tabel utama untuk 

pengumpulan data. Sebelum disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan, terlebih 

dahulu dilakukan pengujian setiap item pertanyaan dari kuesioner yang meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas.  

a. Uji Validitas  

Uji validitas ini dengan menggunakan penilaian validitas eksternal yaitu 

tabel di uji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria 

yang ada pada tabel dengan fakta- fakta empiris yang terjadi di lapangan 

(Sugiono, 2011: 353). Pengujian validitas dilakukan terhadap 30 item pertanyaan 

yaitu item pertanyaan tentang penggunaan internet dan motivasi belajar 

mahasiswa. Analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS 15 for windows. 

Pengujian validitas berdasarkan analisis item butir pertanyaan yaitu 

mengkorelasikan skor setiap skor item pertanyaan dengan skor total. Teknik 

korelasinya menggunakan pearson correlation. Pengujian dengan 

membandingkan r tabel dengan r hitung. Besarnya r tabel diketahui dari r Product 

moment dengan taraf signifikasi 5 % adalah sebesar 0, 444. Uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan responden sebesar 20 mahasiswa 

yang tidak termasuk dalam sampel. Pada proses penelitian, uji validitas dilakukan 



dua tahap pada saat pengolahan data, sebagai konsekuensinya tabel yang tidak 

valid tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Adapun ketentuan valid atau 

tidaknya suatu butir pertanyaan adalah sebagai berikut :  

1) Apabila r hitung > r tabel : butir soal dikatakan valid 

2) Apabila r hitung < r tabel : butir soal dikatakan tidak valid (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 146) 

Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.42 

Data Validitas Instrumen 

Correlation 

BT1 0,546 Valid BT16 0,505 Valid 

BT2 0,495 Valid BT17 0,482 Valid 

BT3 0,966 Valid BT18 0,677 Valid 

BT4 0,521 Valid BT19 0,694 Valid 

BT5 0,934 Valid BT20 0,605 Valid 

BT6 0,941 Valid BT21 0,578 Valid 

BT7 0,563 Valid BT22 0,482 Valid 

BT8 0,694 Valid BT23 0,677 Valid 

BT9 0,860 Valid BT24 0,656 Valid 

BT10 0,966 Valid BT25 0,786 Valid 

BT11 0,876 Valid BT26 0,505 Valid 

BT12 0,753 Valid BT27 0,998 Valid 

BT13 0,500 Valid BT28 0,906 Valid 

BT14 0,981 Valid BT29 0,694 Valid 

BT15 0,900 Valid BT30 0,576 Valid 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa butir soal dinyatakan valid 

b. Uji reliabilitas 

Setelah diketahui kesahihan masing-masing butir item pertanyaan, 

selanjutnya dicari keandalan. Instrumen dinyatakan andal apabila dilakukan 

pengukuran berulang-ulang terhadap gejala yang sama terhadap alat ukur yang 

sama hasilnya konsisten.  



Di dalam penelitian ini untuk menguji keandalan instrumen digunakan uji 

keandalan teknik Alpa Cronbach, yang diperoleh dari hasil perhitungan 

menggunakan program SPSS 15 for windows,  Dari hasil perhitungan diperoleh 

hasil koefisien reliabilitas instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 

rho, ketentuan reliabel atau tidaknya instrumen adalah sebagai berikut :  

1) Nilai cronbach alpha > 0.450 instrumen reliabel  

2) Nilai cronbach alpha < 0. 450 instrumen tidak reliabel  

(Sugiono, 2011: 365) 

Pengujian reliabilitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.43 

Data Reliabilitas Instrumen 

   
 

Dari data di atas siketahui bahwa nilai reliabel menurut crunbach’s Alpha 

adalah 0,981 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data instrumen dikatakan reliabel. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas data. 

Uji normalitas data dipergunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dipergunakan adalah plot 

grafik di mana asumsi normalitas terpenuhi jika titik-titik pada grafik mendekati 

sumbu diagonalnya. Berikut adalah tabel sebaran data pemanfaatan internet 

mahasiswa PAI, motivasi belajar mahasiswa PAI, dan indeks prestasi belajar 

(IPK) mahasiswa PAI. 

 

Reliability Statistics

,981 30

Cronbach's

Alpha N of Items



Tabel 4.44 

Uji Normalitas 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran data/ titik titik pada tabel 

saling berhimpitan dengan sumbu diagonal/berada di sekitar garis lurus. Hal 

tersebut membuktikan bahwa data atau nilai residual model penelitian telah 

berdistribusi normal. Untuk menguatkan hasil pengujian tersebut dipergunakan 

cara lain yaitu uji kolmogorov smirnov. Berikut adalah hasil uji data 

menggunakan rumus kolmogorov smirnov. 

Tabel 4.45 

Observed Cum Prob
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Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

 
 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila sig > 0,05 dan dikatakan 

tidak berdistribusi normal jika sig < 0,05. Dari tabel di atas diketahui nilai 

signifikansi variabel pemanfaatan internet sebasar 0,309 > 0,05 menunjukkan 

bahwa data pemanfaatan internet berdistribusi normal. Nilai signifikansi variabel 

motivasi belajar sebesar 0,299 > 0,05 menunjukkan bahwa data motivasi belajar 

berdistribusi normal dan nilai signifikansi variabel indeks prestasi akademik (IPK) 

sebesar 0,540 > 0,05 menunjukkan bahwa data indeks prestasi akademik (IPK) 

berdistribusi normal. 

2) Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai variance 

inflation factor (VIF). Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinieritas 

jika mempunyai nilai 10 atau tolerance diatas 0,1 berikut adalah uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini. 

Tabel 4.46 

Uji Multikolinieritas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75 75 75

44,81 46,48 3,3633

4,213 3,637 ,33609

,111 ,113 ,093

,111 ,113 ,074

-,111 -,073 -,093

,965 ,974 ,803

,309 ,299 ,540

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

internet motivasi IPK

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 



 

 

Tabel di atas memberikan semua nilai VIF berada di bawah angka10 atau 

nilai tolerance di atas angka 0,1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 

gejala multikolinieritas pada model dalam penelitian ini. 

3) Uji heterokdastisitas 

Uji heterokdastisitas dilakukam dengan memplotkan grafik antara ZRESID 

dan ZPRED di mana gangguan heterokdisitas akan tampak dengan adanya pola 

tertentu pada grafik. Berikut adalah tabel tentang uji heterokdastisitas pada penelitian 

ini 

 

 

 

 

 

 

Tabel.4. 47 

Uji Heterokdastisitas 

Coefficientsa

2,157 ,641 3,367 ,001

,009 ,009 ,116 1,005 ,318 1,000 1,000

,017 ,011 ,185 1,606 ,113 1,000 1,000

(Constant)

internet

motivasi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  IPKa. 



 
Tampak diagram di atas bahwa model penelitian tidak mempunyai gangguan 

heterokdastisitas karena tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Sebaran titik-titik 

pada grafik relatif menyebar baik diatas sumbu nol (0) mupun dibawah sumbu nol (0). 

4) Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun runtun waktu. model 

regresi yang baik adalah model yang mensyaratkan tidak adanya autokorelasi. 

Dampak yang diakibatkan dengan adanya dengan adanya autokorelasi yaitu varians 

sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Berikut nilai Durbin-Watson 

pada penelitian ini: 

 

Tabel 4.48 

Uji Autokorelasi 

Regression Standardized Predicted Value
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Diketahui N adalah 75 dan K adalah 2 .Adapun nilai dU untuk 3 buah 

variabel pada taraf 5% adalah sebesar 1,6802 dan dL untuk 3 buah variabel pada taraf 

5% adalah 1,5709. Untuk mengetahui tidak adanya autokorelasi menggunakan rumus 

berikut : 

dU <d <4-dU maka Ho diterima 

d < dL atau d>4-dL maka Ho dtolak 

tampak pada tabel di atas bahwa  1,6802< 1,820 <2,3198 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi pada penelitian ini. 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji determinan  

Uji determinan adalah uji untuk melihat kesesuaian model, atau seberapa 

besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikatnya. 

Berikut adalah hasil perhitungan nilai R dan koefisien determinasi dalam penelitian 

ini: 

 

 

Tabel 4.49 

Uji determinan 

Model Summaryb

,219a ,048 ,021 ,33246 1,820

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), motivasi, interneta. 

Dependent Variable:  IPKb. 



 

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,219 pada model penelitian dan 

koefisien determinasi sebesar 0,021. Tampak bahwa kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah sebesar 2,1% masih terdapat 97,9% 

varians variabel terikat yang belum mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam 

model penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan internet 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa PAI UMY hanya sebesar 

2,1% dan 97,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

2) Uji F 

Uji F (uji koefisien regresi secara serentak) yaitu untuk melihat pengaruh 

variabel bebas yaitu terhadap variabel terikatnya secara serentak.apakah pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen sgnifikan atau tidak. Berikut adalah 

nilai hitung F hitung dalam penelitian ini: 

 

 

 

Tabel 4.50 

Uji F 

Model Summaryb

,219a ,048 ,021 ,33246 1,820

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), motivasi, interneta. 

Dependent Variable:  IPKb. 



 

 

Dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel maka hipotesis nol (H0) di tolak. 

Tampak pada tabel di atas bahwa nilai F hitung pada model penelitian  adalah 

sebesar 1,881 dengan taraf signifkansi 0,05 adalah 3,12. F hitung < f tabel yaitu 

1,881 < 3,12 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif 

(IPK)mahasiswa PAI pada taraf signifikansi 5%. 

3) Uji t 

Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh variabel variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah hasil perhitungan nilai t hitung 

dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 51 

Uji t 

ANOVAb

,400 2 ,200 1,811 ,171a

7,958 72 ,111

8,359 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), motivasi, interneta. 

Dependent Variable: IPKb. 



 
Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a+ bx1+ bx2 

2,157 + 0,009 x1 + 0,017x2 

Keterangan: 

Y = konstanta 

X1 = penggunaan internet 

X2 = motivasi belajar 

 Interpelasi terhadap persamaan tersebut beserta uji hipotesis akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

(a) Pengujian variabel 1 

Berdasarkan analisis data di atas, maka tampak bahwa sig 0,318 > 0,05 

maka hipotesis nol (Ho) di terima dan hipotesis alternatif (Ha) di tolak. Nilai t 

hitung untuk penggunaan internet adalah sebesar 1,005. Sedangkan nilai t tabel 

untuk n 75-3=73 adalah 1,666. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penggunaan internet maka digunakan rumus berikut: 

t hitung < t tabel maka Ho diterima 

t hitung > t tabel maka Ho ditolak 

1,005<1,666 maka hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini ditolak 

dan hipotesis nol (Ho) dalam penelitian di terima sehingga dapat disimpulkan 

Coefficientsa

2,157 ,641 3,367 ,001

,009 ,009 ,116 1,005 ,318 1,000 1,000

,017 ,011 ,185 1,606 ,113 1,000 1,000

(Constant)

internet

motivasi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  IPKa. 



bahwa variabel penggunaan internet tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa PAI. 

(b) Pengujian variabel 2 

Berdasarkan analisis data di atas, maka tampak bahwa sig 0113> 0,05 

maka hipotesis nol (Ho) di terima dan hipotesis alternatif (Ha) di tolak. Nilai t 

hitung untuk motivasi belajar adalah sebesar 1,606. Sedangkan nilai t tabel 

untuk n 75-3=73 adalah 1,666. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

motivasi belajar maka digunakan rumus berikut: 

t hitung < t tabel maka Ho diterima 

t hitung > t tabel maka Ho ditolak 

1,606<1,666 Dengan demikian hipotesis nol (Ho) diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar mahasiswa PAI terhadap indeks 

prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa PAI. 

 

 

 

3. Pembahasan Penelitian  

a. Pemanfaatan Internet Mahasiswa PAI UMY 

Internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan antara 

individu tanpa mengenal batas dan merupakan hubungan jaringan di dunia dengan 

sistem operasi dan aplikasi di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan 

media komunikasi. 

Hasil pengujian data menyebutkan bahwa tingkat pemanfaatan  internet 

mahasiswa PAI berada dalam kriteria sedang. Munir menyebutkan bahwa media 



internet tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan dan pembelajaran tetapi 

mempunyai fungsi sebagai komunikasi dan informasi (Munir, 2008: 97-99). Hal 

ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan bahwa internet pada kenyataannya 

belum digunakan dengan sebaik baiknya sebagai media belajar. Sebagian besar 

mahasiswa hanya menggunakan internet melalui Wi-fi maupun smartphone 

sebagai fungsi alat komunikasi dan informasi secara umum. Selain itu fasilitas wi-

fi di kampus juga belum digunakan sebagai media pembelajaran selama jam 

perkuliahan di kampus atau dalam artian ini baik dosen maupun mahasiswa belum 

secara aktif menggunakan wi-fi sebagai media belajar yang efektif dan efesien. 

Faktor lain berasal dari dalam diri individu sendiri seperti biaya pemanfaatan  

internet, konsep diri mahasisswa, dan faktor yang datang dari luar mahasiswa 

seperti pergaulan mahasiswa yang menjadikan smartphone hanya sebagai 

sosialita. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PAI 

UMY mempunyai tingkat pemanfaatan  internet yang sedang yaitu dengan jumlah 

75 responden dengan hasil persentase sebesar 36 % dipengaruhi oleh beberapa 

faktor tersebut.  

b. Motivasi Belajar Mahasiswa PAI UMY 

Motivasi belajar dipandang sebagai salah satu dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Motivasi merupakan suatu dorongan baik dari 

dalam individu maupun dari luar individu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi mempunyai peranan penting  dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil perhitungan data angket tentang motivasi menyebutkan bahwa 

motivasi belajar mahasiswa PAI UMY berada dalam kriteria sedang. Dengan 



persentase sebanyak 53,3%. Hal ini berarti motivasi belajar mahasiswa PAI perlu 

ditingkatkan lagi. Motivasi dapat timbul dengan sendirinya tetapi ada yang timbul 

dengan paksaan atau dorongan dari luar.  

Menurut Mc Clelland ada beberapa karakteristik orang yang mempunyai 

prestasi yang tinggi diantaranya adalah: memiliki tingkat tanggung jawab yang 

tinggi, berani mengambil dan memikul resiko, memiliki tujuan realistik, memiliki 

rencana dan berjuang merealisasikannya, dan mencari kesempatan untuk meraih 

dan merealisasikan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya tidak semua 

mahasiswa mempunyai motivasi atau keinginan intuk meraih prestasi yang baik. 

Ada sebagian mahasiswa yang masih ragu dengan masa depan mereka. Dan 

kurang berminat untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari setiap mata kuliah 

yang di ambil. Hanya sebagian dari mereka yang mempunyai keinginan untuk 

berprestasi khususnya di prodi Pendidikan Agama Islam. Apabila mahasiswa 

memiliki karakteristik yang disebutkan Mc Clelland,  bisa dipastikan mahasiswa 

akan mampu meningkatkan motivasi mereka dan akan memiliki motivasi yang 

tinggi.  

c. Prestasi Belajar Mahasiswa PAI UMY 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil pelajaran yang diperoleh 

dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran atau penilaian. Untuk itu peneliti 

menggunakan IPK sebagai nilai prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan olah data 

yang telah dilakukan, diketahui bahwa prestasi belajar mahasiswa PAI UMY 

berada dalam kategori sedang dengan persentase sebanyak 45,3%. Kategori 

sedang memiliki arti tengah yaitu tergolong mencukupi tidak kurang tetapi perlu 

untuk ditingkatkan. 



Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Motivasi dan 

pemanfaatan internet merupakan dua dari sekian banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar.  Dari hasil data disimpulkan bahwa prestasi 

belajar mahasiswa PAI UMY berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan 

karena tidak semua mahasiswa mempunyai motivasi yang baik, selain itu sebagian 

dari mahasiswa berasal dari luar kota Yogyakarta, sehingga mereka tidak tinggal 

dengan orang tua. Motivasi orang tua kepada anak juga salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Orang tua yang memiliki perhatian kepada anak 

akan mendorong anak untuk belajar lebih giat dan mendapat prestasi yang baik. 

Selain perhatian dan motivasi orang tua lingkungan juga menjadi salah 

satu penentu prestasi belajar(Ahmadi, 2002 : 78). Lingkungan yang baik, teman 

yang selalu memotivasi untuk belajar, lingkungan kampus yang efektif untuk 

belajar merupakan salah satu penentu prestasi yang baik juga. Maka sebagai 

mahasiswa harus mampu mengetahui diri dan mampu membawa diri ke arah yang 

lebih baik. 

d. Pengaruh Pemanfatan Internet dan motivasi belajar mahasiswa PAI UMY 

terhadap prestasi belajar mahasiswa PAI UMY 

Hasil uji t pada penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai sig sebesar 

0,318. Angka ini menunjukkan bahwa nilai sig yang didapatkan lebih besar dari 

0,05 yang menunjukkan bahwa Hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif 

ditolak. Pengaruh pemanfaatan internet dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar mahasiswa PAI. 

Semakin intensif pemanfaatan internet mahasiswa dan motivasi belajar 

tidak mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai. Hasil perhitungan analisis 

dengan uji determinan menunjukkan bahwa R sebesar 0,219 dengan koefisien 



determinasi sebesar 0,021. Maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh yang didapat 

hanya 2,1%. Hal ini dapat disimpulkan pengaruh pemanfatan internet dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa PAI UMY sebesar 2,1%. 

Sedangkan 97,9% dipengaruhi oleh hal lain, seperti minat belajar PAI, 

pemanfaatan fasilitas khususnya wi-fi dikampus kurang maksimal dalam hal 

pembelajaran. Wi-fi hanya dijadikan fasilitas mahasiswa untuk mengakses di luar 

pembelajaran untuk keperluan mencari informasi umum dan sebagai sosial media. 

Hasil pengujian secara terpisah pengaruh pemanfatan internet terhadap 

prestasi belajar mahasiswa PAI UMY nilai sig yaitu 0,318>0,05 maka hipotesis 

nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Maka tidak terdapat 

pengaruh yang signfikan pemanfatan internet terhadap prestasi belajar. 

Sedangkan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa PAI UMY nilai 

sig yaitu 0,113>0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif 

(Ha) ditolak. Disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

pemanfatan internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 

 

 


