
ABSTRAK 

 

Penilitian ini berjudul “Minat Peserta Didik MA di Kota Semarang 

memasuki Prodi PAI Jurusan Tarbiyah Unissula Semarang”. Tujuan penulis 

membuat skripsi ini adalah Untuk mendapatkan data yang diperlukan serta data 

yang di pertanggung jawabkan. Untuk mengetahui Minat Peserta didik MA di 

Kota Semarang Memasuki Prodi PAI Jurusan Tarbiyah Unissula Semarang, untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi Minat Peserta didik MA di Kota 

Semarang Memasuki Prodi PAI Jurusan Tarbiyah Unissula Semarang, untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi peserta didik MA tidak berminat 

memasuki Prodi PAI Jurusan Tarbiyah, Maka penulis menggunakan jenis 

penelitian dengan bentuk penelitian survei atau eksploratif dengan pendekatan 

kuantitatif yang bercirikan spesifik, jelas, rinci, serta menunjukkan hubungan 

antara variabel dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai tidak produktif. 

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan variabel yang 

meliputi indikator minat, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan 

data skunder. Selanjutnya diambil populasi dan sampel dari subyek penelitian 

yang diambil dari peserta didik MA di Kota Semarang yaitu Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Semarang dan MA Hidayatus Syubban Semarang, dari sampel itu 

diambil 33 peserta didik dari masing-masing sekolah. dari berbagai analisis dapat 

disimpulkan bahwa menurut data yang diperoleh dari Peserta didik Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Semarang dan MA Hidayatus Syubban Semarang, dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik MA di Kota Semarang 

memasuki Prodi PAI Jurusan Tarbiyah Unissula Semarang memiliki minat yang 

sedang dengan bukti prosesntasi jawaban alternatif setuju sebesar 56,06% dan 

mean rata-rata nilai 87, faktor yang mempengaruhi minat peserta didik Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Semarang dan MA Hidayatus Syubban Semarang  yaitu adanya 

dorongan dari dalam diri peserta didik serta motif sosial untuk memasuki prodi 

PAI Jurusan Tarbiyah di Kota Semarang, faktor peserta didik Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Semarang dan MA Hidayatus Syubban Semarang tidak berminat 

memasuki Prodi PAI Jurusan Tariyah di Kota Semarang karena tidak adanya 

dorongan dari dalam diri peserta didik. 
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