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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Motivasi Belajar Akidah 

Akhlak Peserta Didik Peserta Didik Kelas X di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Blitar Tahun Ajaran 2019/2020 

Pengaruh metode hypnoteaching terhadap motivasi belajar Akidah Akhlak 

peserta didik kelas X di MA Ma’arif NU Kota Blitar diketahui oleh penelit i 

melalui uji t atau t-test. Sebelum menggunakan uji hipotesis tersebut, data yang 

akan diujikan harus memenuhi dua syarat yaitu data bersifat homogen dan 

berdistribusi normal dengan kriteria nilai Sig. > 0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian homogenitas dengan bantuan aplikasi SPSS 16.0 for Window’s 

diketahui hasil homogenitas data angket motivasi diperoleh nilai Sig. 0,078. 

Nilai Sig. 0,078 > 0,05, sehingga data dinyatakan homogen. Dan didapatkan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari uji normalitas angket motivasi pada kelas 

eksperimen sebesar 0,961 dan pada kelas kontrol sebesar 0,987. Karena nilai 

Asymp. Sig. (2-talied) > 0,05. Maka data angket kedua kelas tersebut dinyatakan 

berdistribusi normal.  

Uji homogenitas dan normalitas yang sudah sesuai dengan kriteria dan 

terpenuhi, maka analisis selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji independent sample t-test. Pengujian ini dilakukan penelit i 

dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16.0 for Window’s. Berdasarkan 

perhitungan nilai angket yang telah dilakukan, diperoleh nilai thitung > ttabel  

yakni 6,422 > 2,009575 dengan sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini juga didukung 

oleh nilai mean atau rata-rata kelas eksperimen sebesar 89,61 dengan jumlah 23 

peserta didik. Kelas kontrol memiliki mean 91,93 dari 28 peserta didik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh signifikan penerapan metode 

hypnoteaching terhadap motivasi belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas X 

di MA Ma’arif NU Kota Blitar tahun ajaran 2019/2020.” 

Penelitian yang dilakukan saat ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

oleh Julian Achmadian Muslim dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 

“Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa di PKBM Himmata Jakarta Utara.” Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa pengaruh metode hypnoteaching meningkatkan motivasi siswa dimula i 

dari siswa yang nyaman berada di kelas dan guru memiliki kepribadian yang 

mehyenangkan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dan kuesioner oleh 

peneliti kepada 17 siswa. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh metode pengajaran hypnoteaching untuk meningkatkan motivas i 

siswa.1 

Penelitian yang dilakukan saat ini juga mendukung hasil penelit ian 

terdahulu oleh Hepta Bungsu A.J dan Djukri dari jurusan Pendidikan Biologi  

di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengembangan Model 

Pembelajaran Hypnoteaching untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

                                                                 
1 Julian Achmadian Muslim, Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Peningkatan 

Motivasi Belajar Siswa di PKBM Himmata Jakarta Utara, (Jakarta : Skripsi, 2015) 
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Biologi Siswa SMA/MA.” Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa model 

pembelajaran hypnoteaching mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI SMAN 2 Banguntapan dan MAN 

Yogyakarta III, hal tersebut dibuktikan dengan nilai Sig. = 0,000 < 0,05 pada 

taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan Pengembangan Model Pembelajaran Hypnoteaching terhadap 

peningkatan motivasi.2 

Penelitian yang dilakukan peneliti juga mendukung hasil penelit ian 

terdahulu oleh Ratmi Qori, dkk dari jurusan Pendidikan Matematika di 

Universitas Sriwijaya dengan judul “Penerapan Metode Hypnoteaching untuk 

Melihat Motivasi Belajar Siswa pada Materi Trigonometri Kelas X SMA 

Negeri 1 Indralaya.” Hasil penelitian tersebut didapatkan motivasi belajar siswa 

yang dilakukan dengan menerapkan pembelajaran metode hypnoteaching 

secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan rata-rata 84,52%. Adapun 

ketercapaian dari setiap aspek motivasi belajar yaitu ketekuann dalam belajar 

sejumlah 83,71%, aspek ulet dalam menghadapi kesulitan sejumlah 75,25%, 

aspek minat dan ketajaman perhatian dalam belajar sejumlah 85,60%, aspek 

berprestasi dalam belajar sejumlah 96,46% dan aspek mandiri dalam belajar 

sejumlah 82,07%. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Penerapan Metode 

Hypnoteaching dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 3 

                                                                 
2 Hepta Bungsu A.J dan Djukri, Pengembangan Model Pembelajaran Hypnoteaching 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa SMA/MA, Jurnal Inovasi 

Pendidikan IPA, Vol.1 No.2, 2015 
3 Rotmi Qori, Penerapan Metode Hypnoteaching untuk Melihat Motivasi Belajar Siswa 

pada Materi Trigonometri Kelas X SMA Negeri 1 Indralaya, (Palembang : Jurnal Pendidikan 

Matematika tidak diterbitkan, 2018) 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan motivasi belajar pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol 

bukanlah suatu hal kebetulan. Dengan jumlah peserta didik yang berbeda pada 

kelas eksperimen mampu mendapatkan nilai rata-rata yang tidak kalah baik dari 

kelas kontrol yang jumlah peserta didiknya lebih banyak. Tetapi perbedaan 

tersebut disebabkan karena adanya perlakuan guru dalam mengajar selama 

proses pembelajaran berlangsung. Konsep materi yang diajarkan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah sama, namun pada kelas eksperimen 

menggunakan metode hypnoteaching dalam pembelajarannya sehingga peserta 

didik di kelas eksperimen merasa lebih relaks dan bisa fokus ketika menerima 

pembelajaran. Sedangkan di kelas kontrol menggunakan metode konvensiona l 

atau tradisional dalam penyampaian materi pembelajarannya. Karena metode 

hypnoteaching mampu membantu peserta didik untuk fokus dalam 

pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivas i 

peserta didik dalam belajarnya. 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan dari diri sendiri untuk melakukan 

kegiatan belajar sehingga mampu mencapai tujuan belajar sesuai yang 

diinginkan. Artinya, jika terdapat dorongan dari luar maupun dalam diri peserta 

didik maka akan mampu mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan 

tentunya diawali karena adanya kebutuhan pada individu dan didorong untuk 

menuju pada sasaran atau tujuannya. Hal ini sesuai yang dikatakan Maslow 
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dalam kutipan Agus Suryono4  menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu 

proses yang diawali dengan adanya kebutuhan pada individu dirangsang oleh 

suatu yang ada di luar serta dalam dirinya dan menuju pada suatu sasaran atau 

tujuan. Dalam diri dan luar diri manusia memiliki suatu tujuan yang ingin 

dicapai oleh individu dengan melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 

Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua 

hal. Pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kedua, kekuatan 

untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan 

bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang 

bersifat hierarki. Seseorang memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah 

keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah 

kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat 

menerima diri sendiri. Menurut Maslow belajar akan terjadi apabila kebutuhan-

kebutuhan yang mendukung terjadinya proses belajar telah terpenuhi, sehingga 

tujuan dari belajar tercapai.5 

Motivasi akan menentukan identitas usaha belajar yang dilakukan peserta 

didik. Dapat diketahui bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri peserta didik untuk menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut, maka tujuan yang dikehendaki 

peserta didik akan tercapai. Motivasi dalam diri peserta didik sebagai daya 

                                                                 
4 Agus Suryono, Manajemen Sumber Daya Manusia Etika dan Standar Profesional 

Sektor Publik, (Malang : UB Press, 2011), hal. 102 
5 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hal. 131 
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penggerak dalam diri peserta didik juga dapat mendorong pada arah tercapainya 

tujuan belajar yang diinginkan.6 

Potensi intelektual yang dimiliki peserta didik tidak akan berarti tanpa 

adanya motivasi dari peserta didik itu sendiri. Motivasi belajar peserta didik 

menurut Riduan meliputi dimensi ketekunan dalam belajar, ulet dalam 

menghadapi kesulitan, adanya minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, 

berprestasi dalam belajar serta mandiri dalam belajar.7 Sehingga dari beberapa 

dimensi motivasi tersebut menunjukkan bahwa motivasi kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pad kelas kontrol. Hal tersebut disebabkan oleh metode pembelajaran 

yang digunakan berbeda. 

Motivasi belajar mendorong peserta didik untuk siap mengerjakan hal-hal 

yang diperlukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pencapaian belajar yang 

baik bisa didapatkan apabila peserta didik tergerak dengan adanya dorongan 

dari dalam dirinya. Penggunaan suatu metode pembelajaran juga dapat 

membantu menumbuhkan motivasi peserta didik. Dengan adanya suatu 

perubahan dalam penyampaian materi di dalam kelas mampu membantu peserta 

didik untuk semangat dan menerima pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

apa yang mereka inginkan. Peserta didik mampu menyesuaikan diri di dalam 

kelas dengan memperlihatkan keaktifannya di dalam kelas. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peserta didik 

yang sebelumnya malas dan mengantuk di dalam kelas menjadi lebih semangat 

                                                                 
6 Husamah, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Malang : UMM Press, 2016), hal. 17-18 
7 Riduan, Belajar Mudah Penelitian Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung : 

Alfa Beta, 2006), hal. 31-32 
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dan lebih fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran Akidah Akhlak di dalam 

kelas. Dengan menerapkan metode hypnoteaching peserta didik tidak lagi ada 

yang terlihat mengantuk ataupun tidur di dalam kelas. Dari hasil pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan metode 

hypnoteaching terhadap motivasi belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas X 

di Madrasah Aliyah Ma’arif Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Blitar tahun ajaran 

2019/2020. 

B. Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Prestasi Belajar Akidah 

Akhlak Peserta Didik Peserta Didik Kelas X di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Blitar Tahun Ajaran 2019/2020 

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah ada 

pengaruh metode hypnoteaching terhadap prestasi belajar Akidah Akhlak 

peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kota Blitar. Sebelum 

menggunakan uji hipotesis, data harus memenuhi dua syarat yaitu data bersifat 

homogen dan data berdistribusi normal. Data dikatakan homogen apabila nilai 

signifikansi > 0,05, dan data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) > 0,05. Peneliti menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Window’s 

dalam penghitungannya, dan diperoleh hasil nilai signifikansi uji homogenitas 

data prestasi belajar (posttest) adalah Sig. 0,113. Nilai Sig. 0,113 > 0,05 

sehingga data dinyatakan homogen. Sedangkan hasil pengujian normalitas 

prestasi belajar (posttest) pada kelas eksperimen nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,944 dan pada kelas kontrol nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,865. 
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Karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) kedua kelas > 0,05 maka data prestasi belajar 

(posttest) kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal. 

Analisis selanjutnya adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji 

independent sample t-test. Berdasarkan perhitungan nilai posttest yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai thitung > ttabel  yakni 6,184 > 2,009575 dengan nila i 

sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini juga didukung oleh nilai rata-rata atau mean 

kelas eksperimen sebesar 87,83 lebih besar dari kelas kontrol yang memilik i 

rata-rata atau mean sebesar 73,29. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

“ada pengaruh signifikan metode hypnoteaching terhadap prestasi belajar 

Akidah Akhlak peserta didik kelas X di MA Ma’arif NU Kota Blitar tahun 

ajaran 2019/2020.” 

Perhitungan analisis data di atas dapat menjelaskan mengenai ketuntasan 

dalam belajar peserta didik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi 

belajar (posttest) antara kelas eksperimen yang menggunakan metode 

hypnoteaching dalam pembelajarannya dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional atau tradisional. Metode 

hypnoteaching adalah metode pembelajaran yang dapat membantu peserta didik 

lebih relaks dan lebih fokus dalam pembelajaran di dalam kelas.  

Penelitian yang dilakukan saat ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

oleh Vidiah Annisa dari jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Jambi 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Hypnoteaching terhadap Hasil 

Belajar Biologi pada Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota Jambi.” Hasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara metode 

hypnoteaching terhadap hasil belajar siswa dari aspek kognitif, ditunjukkan dari 

hasil Thitung (5,293) > Ttabel  (1,993). Terdapat perbedaan pengaruh antara 

metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dari aspek afektif, 

ditunjukkan dari hasil Thitung (5,273) > Ttabel  (1,993). Dan terdapat perbedaan 

pegaruh antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dari aspek 

psikomotorik, ditunjukkan dari hasil Thitung (9,124) > Ttabel  (1,993). Sehingga 

didapatkan kesimpulan bahwa metode pembelajaran hypnoteaching 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.8 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fourenca 

Monica Siahan dari jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Medan 

dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Hypnoteaching terhadap Hasil 

Belajar Ekonomi Siswa di SMA Negeri 17 Medan Tahun Ajaran 2012/2013.” 

Hasil penelitian menunjukkan nilai Thitung (4,39) > Ttabel  (1,667). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan metode hypnoteaching 

terhadap hasil belajar.9 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meilia 

Arifianti dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Kristen Satya 

Wacana dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Hypnoteaching terhadap 

                                                                 
8 Vidiah Annisa, Pengaruh Penerapan Metode Hypnoteaching terhadap Hasil Belajar 

Biologi pada Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota Jambi, (Jambi : Skripsi, 2016) 
9 Fourenca Monica Siahan, Pengaruh Metode Pembelajaran Hypnoteaching terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi Siswa di SMA Negeri 17 Medan Tahun Ajaran 2012/2013, (Medan : 

Skripsi, 2013) 
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Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPS SMAN 1 Getasan Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data yang 

diperoleh adalah nilai Z sebesar -6.217 dengan signifikansi 0.000 < 0.05 yang 

berarti H0 ditolak.  Nilai rata-rata siswa setelah menggunakan metode 

hypnoteaching sebesar 69,41, sedangkan nilai rata-rata sebelum menggunakan 

metode hypnoteaching sebesar 32,51, pengaruh metode hypnoteaching 

terhadap hasil belajar matematika siswa adalah sebesar 55% yang ditunjukkan 

melalui uji N-gain. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan metode hypnoteaching terhadap hasil belajar matematika.10 

Peserta didik dibantu oleh pendidik untuk lebih berkonsentrasi dalam 

pembelajarannya, memberikan rasa nyaman dan rileks di dalam kelas. Sehingga 

dengan metode hypnoteaching peserta didik menjadi lebih tertarik dan lebih 

antusias dalam menerima pembelajaran, serta peserta didik lebih mudah 

menerima materi pembelajaran dengan baik sehingga dapat mempengaruhi 

prestasi belajarnya. Peserta didik dapat mencapai keberhasilannya setelah 

melakukan kegiatan belajar sebagai bukti dalam keberhasilan yang 

dilakukannya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Winkel dalam kutipan 

Stefanus11 mengartikan prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang 

telah dicapai oleh seseorang sebagai hasil setelah melaksanakan usaha-usaha 

belajar. 

                                                                 
10 Meilia Arifianti, Pengaruh Penerapan Metode Hypnoteaching  terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas XII IPS SMAN 1 Getasan Tahun Pelajaran 2012/2013, (Salatiga : 

Skripsi, 2013) 
11 Stefanus M. Marbun, Psikologi Pendidikan, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 

2018), hal. 56 
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Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang 

disertai perubahan siswa yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, 

maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan siswa dengan standarisasi 

yang telah ditetapkan dan menjadi kesempurnaan bagi siswa baik dalam 

berpikir maupun berbuat. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa didapatan 

setelah adanya hasil yang dicaai siswa dalam bidang studi tertentu setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Prestasi belajar dapat diketahui dengan 

mengadakan proses penilaian atau pengukuran melalui kegiatan evaluasi. Alat 

evaluasi dalam pengukuran prestasi belajar berupa tes yang telah disusun 

dengan baik sesuai dengan standar yang dikehendaki, sehingga hasil evaluasi 

dapat menggambarkan pencapaian siswa dengan melihat kemampuannya.12 

Prestasi belajar didapat peneliti melalui hasil posttest yang diberikan kepada 

masing-masing kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol). Posttest dilakukan 

peneliti setelah memberikan suatu pembelajaran di dalam kelas. Penerapan 

metode hypnoteaching pada kelas eksperimen dan konvensional pada kelas 

kontrol. Setelah selesai pembahasan pada materi maka peneliti memberikan 

posttest untuk kedua kelas. Dari situlah peneliti mendapatkan hasil prestasi 

belajar yang dimiliki oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena prestasi 

belajar merupakan pencapaian peserta didik setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu sebagai bukti dari keberhasilan 

belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dari posttest peneliti mendapatkan suatu 

                                                                 
12 Moh. Zaiful Rosyid, dkk., Prestasi Belajar, (Batu : Literasi Nusantara, 2019), hal. 9-10 
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hasil bahwa kelas eksperimen yang menggunakan metode hypnoteaching dalam 

pembelajarannya memiliki rata-rata nilai yang lebih baik daripada kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang signif ikan 

penerapan metode hypnoteaching terhadap prestasi belajar Akidah Akhlak 

peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Ma’arif Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota 

Blitar tahun ajaran 2019/2020. 

C. Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar 

Akidah Akhlak Peserta Didik Peserta Didik Kelas X di Madrasah Aliyah 

Ma’arif Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Blitar Tahun Ajaran 2019/2020 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tedapat pengaruh penerapan metode 

hypnoteaching terhadap motivasi dan prestasi belajar Akidah Akhlak peserta 

didik kelas X di MA Ma’arif NU Kota Blitar tahun ajaran 2019/2020. Hal ini 

dapat diketahui yang pertama dari uji Box. Uji Box digunakan untuk menguji 

asumsi MANOVA yang mensyaratkan bahwa matrik variance/covariance dari 

variabel dependen adalah sama. Melalui uji ini diperoleh nilai signifikans i 

sebesar 0,06, sehingga nilai sig. 0,06 > 0,05 atau nilai signifikansi yang didapat 

> 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) diterima. Berarti matriks 

varian/covarian dari variabel dependen sama, sehingga analisis MANOVA 

dapat dilanjutkan.  

Analisis yang kedua melalui pengujian Test of between subject effect. Tes 

ini menguji pengaruh univariate MANOVA untuk setiap faktor terhadap 

variabel dependen. Signifikansi yang didapat pada baris kelas adalah 0,000, 
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sehingga nilai sig. 0,000 < 0,05 atau nilai signifikansi yang didapat < 0,05. 

Kriteria nilai pada baris kelas untuk signifikansi adalah < 0,05, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh 

signifikan metode Hypnoteaching terhadap motivasi dan prestasi belajar 

Akidah Akhlak peserta didik keas X di MA Ma’arif NU Kota Blitar tahun ajaran 

2019/2020. 

Hasil analisis yang terakhir untuk menarik kesimpulan dilihat dari hasil 

Multivariate Test. Pada tes ini menunjukkan nilai signifikansi pada kolom kelas 

untuk Pillai’s Trace, Wilks Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root 

pada masing-masing analisisnya yaitu memiliki nilai sig. 0,000. Kriteria yang 

digunakan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Nilai signifikansi hasil analisis adalah Sig. 0,000 < 0,05, jadi dapat disimpulkan 

bahwa “ada pengaruh penerapan metode hypnoteaching terhadap motivasi dan 

prestasi belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas X di MA Ma’arif Kota Blitar 

tahun ajaran 2019/2020.” 

Penelitian yang dilakukan saat ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

oleh Hepta Bungsu A.J dan Djukri dari jurusan Pendidikan Biologi  di 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengembangan Model 

Pembelajaran Hypnoteaching untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa SMA/MA.” hal tersebut didapatkan melalui uji Manova dengan 

nilai Sig. = 0,000 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa model pembelajaran hypnoteaching mempunya i 
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pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas XI SMAN 2 Banguntapan dan MAN Yogyakarta III. 13 

Metode hypnoteaching dalam penerapannya melibatkan seluruh tubuh pada 

peserta didik untuk membantu kenyamanan dan konsentrasi mereka dalam 

menerima setiap materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Karena 

hypnoteaching merupakan suatu proses pengajaran yang memberikan sugesti 

kepada peserta didik. Dengan mengaktifkan pikiran bawah sadar, sehingga 

sugesti dapat mudah diterima dan mampu memberikan pelajaran yang lebih asik 

dan materi yang mengena kepada peserta didik.14  

Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar adalah sangat erat. Motivasi 

belajar dan prestasi belajar merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dan harus berjalan beriringan. Tanpa adanya motivasi yang tinggi maka dapat 

diprediksi bahwa prestasi belajar yang didapatkan akan tidak maksimal. Usaha 

untuk mendorong agar motivasi belajar peserta didik dapat melakukan 

pendekatan dalam diri (intrinsik)  peserta didik ataupun dari luar (ekstrins ik) 

peserta didik tersebut. Pendekatan intrinsik umumnya terkait dengan adanya 

bakat dan faktor intelegensi dalam diri peserta didik. Dan pendekatan ekstrinsik 

dapat dicontohkan dengan nilai, hadiah dan penghargaan yang digunakan untuk 

merangsang motivasi seseorang.15 Dengan adanya metode hypnoteaching 

                                                                 
13 Hepta Bungsu A.J dan Djukri, Pengembangan Model Pembelajaran Hypnoteaching 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa SMA/MA, Jurnal Inovasi 

Pendidikan IPA, Vol.1 No.2, 2015 
14 Muhammad Noer, Hypnoteaching for Success Learning, (Yogyakarta : PT Bintang 

Pustaka Abadi, 2010), hal. 118 
15 Halid Hanafi, dkk., Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

di Sekolah, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 66 
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peserta didik menjadi lebih termotivasi sehingga memiliki prestasi belajar 

meningkat. 

Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar, karena motivasi dianggap 

penting mengingat perannya dalam menentukan tujuan yang harus dicapai 

siswa. Motivasi juga menjadi suatu sistem reward yang baik untuk mencapai 

prestasi belajar. Seluruh kativitas belajar siswa adalah untuk mendapatan 

prestasi belajar yang baik. Dengan adanya dorongan yang ditimbulkan oleh 

motivasi belajar, secara tidak langsung siswa akan terus berusaha untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam belajarnya. Pencapaian itulah yang 

akhirnya menjadi suatu prestasi dalam belajar sehingga akan memberikan 

dampak positif terhadap siswa.16 

Pembelajaran menggunakan metode hypnoteaching mampu memberikan 

suatu perubahan pada peserta didik. Hal tersebut diketahui dari observasi awal 

oleh peneliti, pembelajaran di dalam kelas menggunakan metode konvensiona l 

membuat peserta didik kurang aktif dan banyak yang mengantuk di dalam kelas 

bahkan ada yang tertidur. Dengan menggunakan metode hypnoteaching dalam 

pembelajarannya mampu membantu peserta didik untuk lebih fokus dan 

konsentrasi dalam pembelajarannya. Suasana di dalam kelas dibuat nyaman dan 

membantu peserta didik untuk tetap rileks dalam pembelajaran. Sehingga 

peserta didik lebih tertarik dan memiliki motivasi dalam belajar yang baik. 

Dengan adanya motivasi belajar yang baik mampu mendorong peserta didik 

                                                                 
16 Rosyid, dkk., Prestasi Belajar..., hal. 18-19 
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untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan juga mampu memperoleh nilai 

yang lebih baik. 

Metode pembelajaran hypnoteaching mampu membuat peserta didik lebih 

tertarik dalam pembelajaran. Urutan atau langkah- langkah dalam menerapkan 

metode hypnoteaching tidak terlepas dari langkah-langkah hipnosis. Pendidik 

memberikan suatu sugesti positif untuk membantu peserta didik tetap rileks di 

dalam kelas. Dan dengan kondisi tersebut mampu membantu peserta didik 

untuk menerima materi yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan metode 

hypnoteaching terhadap motivasi dan prestasi belajar Akidah Akhlak peserta 

didik kelas X di Madrasah Aliyah Ma’arif Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Blitar 

tahun ajaran 2019/2020. 


