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Hasil belajar pada suatu sisi adalah berkat tindakan guru, sebagai suatu 

pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi 

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat 

berguna bagi guru dan juga siswa.  Dampak pengajaran adalah hasil yang 

dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor, angka dalam  ijazah, atau 

kemampuan meloncat setelah latihan. Faktor-faktor belajar dapat dipengaruhi 

oleh faktor kegiatan yang dapat mempengaruhi tercapainya hasil belajar. 

 

 faktor latihan agar siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan, 

faktor suasana agar siswa dapat belajar dengan tenang, faktor asosiasi yang 

dapat memberikan pengalaman belajar, faktor kesiapan belajar agar 

tercapainya hasil belajar yang maksimal, faktor minat dan usaha harus sejalan 

agar siswa dapat belajar dengan maksimal, faktor fisiologis harus 

diperhatikan karena faktor fisiologis sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam belajar, faktor intelegensi sangat diperhatikan untuk mengetahui cara 

berpikir siswa dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian ini ada 



beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan belajar IPS 

Terpadu, yaitu aktivitas belajar, minat belajar dan media pembelajaran. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 120 

siswa, dengan jumlah sampel 42 siswa. Jumlah sampel ini berdasarkan 

penarikan sample random sampling. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini ex post facto dengan pendekatan survey, dengan tingkat 

eksplanasinya deskriptif verifikatif dengan tipe penyelidikan regresi. Teknik 

penarikan sampel yang digunakan simpel random sampling.  Untuk pengujian 

hipotesis pertama,kedua dan ketiga menggunakan regresi linier sederhana, 

sedangkan untuk hipotesis keempat menggunakan regresi linier multipel. 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa: 

1. Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2008/2009, diperoleh thitung > ttabel = 5,178 > 2,021 dengan 

koefisien korelasi (r) 0,633 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,401 atau 

40,1%   

2. Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009, diperoleh 

thitung > ttabel = 3.131> 2,021. dengan koefisien korelasi (r) 0,444 dan 

koefisien determinasi (r
2
) 0,197 atau 19,7%. 

3. Ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Mts  Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 



2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 5,394> 2,021  dengan keeratan 

hubungan koefisien korelasi (r) 0,649 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,421 

atau 42,1%.  

4. Ada pengaruh aktivitas belajar,minat belajar dan  media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk 

Betung Tahun Pelajaran 2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 13,724>2,852  

dengan keeratan hubungan koefisien korelasi (r) 0,520. dan koefisien 

determinasi (R
2
) 0,721 atau 72,1%.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang penting dalam pendidikan di 

sekolah. berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada 

proses pembelajaran. Siswa sungguh-sungguh mau belajar maka akan dicapai 

hasil belajar yang lebih baik. Namun pencapaian hasil belajar yang baik tidak 

mudah. Keberhasilan belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang timbul 

dari dalam diri siswa, antara lain : motivasi, minat, bakat dan keadaan pribadi 

secara keseluruhan. Sedang faktor ekstern adalah faktor yang timbul dari luar 

diri siswa, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Kegiatan belajar mengajar tidak bisa lepas dari ketersediaan sarana belajar. 

karena setiap proses pembelajaran harus diimbangi dengan adanya sarana 

belajar baik ketersediaan sarana belajar di Rumah maupun di Sekolah, seperti 

halnya sarana belajar yang tersedia disekolah seperti, perpustakaan, alat 

peraga, laboraturium, LKS, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi 

pelajaran telah cukup tersedia dan memadai, namun terkadang perhatian 

siswa terbagi dengan adanya komputer karena dalam penggunaan komputer 

anak-anak hanya menggunakan beberapa jam saja untuk membantu proses 



pembelajaran selebihnya digunakan untuk bermain game sehingga 

pencapaian hasil belajar kurang optimal. 

Aktivitas belajar sangat diperlukan dalam pencapaian keberhasilan 

pendidikan, aktivitas yang dilakukan di Sekolah banyak seperti yang 

berhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat,  memandang, 

membaca, mengingat, berfikir, latihan atau praktek dan sebagainya, siswa 

yang sedang belajar pasti melakukan sejumlah kegiatan guna memudahkan 

dalam pencapaian tujuan belajar yang diinginkan. Dalam hal ini aktivitas 

yang sering dilakukan oleh siswa lebih banyak kepada kegiatan diluar proses 

pembelajaran seperti mengganggu teman sebangku atau memandangi 

kegiatan yang berada diluar ruangan, untuk itu guru harus dapat menengahi 

setiap terjadi hambatan-hambatan dalam setiap proses belajar anak 

 

Minat belajar anak diSekolah umumnya optimal, hal ini bisa dilihat dari 

keinginan anak pergi ke Sekolah, menyiapkan buku – buku pelajaran dan 

belajar sesuai dengan kemampuan anak. Minat belajar anak yang optimal 

dapat dilihat dari keseriusan anak belajar dengan aktivitas yang lebih 

menonjol. Minat anak terbentuk bila guru memberikan materi mengajar 

dengan bahasa yang mudah difahami anak dan terbimbing dengan baik, bila 

guru melihat minat belajar anak yang kurang baik hendaknya dilakukan 

diskusi dengan anak yang bersangkutan untuk lebih memahami kemampuan 

anak yang lebih spesifik, dengan cara ini guru slalu dapat menanamkan minat 

belajar yang optimal. 

 



 

Metode mengajar guru juga memiliki pengaruh terhadap kesiapan guru dalam 

melaksanakan suatu program pendidikan. Didalam penerapan program 

pendidikan guru dituntut untuk dapat menguasai berbagai metode mengajar. 

Tujuannya agar guru dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam proses belajar 

mengajar, sehingga siswa dapat menemukan suasana baru yang dapat 

menggali kreativitas siswa dalam belajar. guru yang menggunakan metode 

mengajar yang monoton dapat menyebabkan siswa merasa jenuh dan sulit 

menerima pelajaran. Namun banyaknya metode belajar yang diterapkan oleh 

guru dapat menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif sehingga banyak 

siswa yang hanya bermain-main dalam prosesbelajar mengajar. 

Pemanfaatan media belajar dibuat oleh guru untuk memudahkan siswa 

menyerap materi yang disampaikan oleh guru karena dengan media belajar 

materi dapat diringkas sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. 

Pemanfaatan media belajar hendaknya dibuat dengan menarik perhatian siswa 

dan dibuat seindah mungkin agar siswa mudah membacanya dan mudah 

menterjemahkan gambar dalam materi pelajaran. Hendaknya media yang 

diberikan guru dalam pemberian materi jangan terlalu banyak dan bertele-tele 

namun ringkas dan padat, bila media terlalu banyak dan tidak terarah siswa 

sulit mencerna materi yang diharapkan dan proses belajar mengajar akan 

gagal  atau tidak tercapai.  

 

 



Pengelolaan kelas perlu disiapkan dengan baik, guru harus dapat  

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Pengelolaan 

kelas tidak dilakukan oleh guru dikelas dengan mengajar, namun guru juga 

harus pandai menempatkan posisi siswa yang membuat siswa belajar dengan 

aman seperti siswa tinggi duduk dibelakang dan kecil ada di depan, 

selanjutnya guru harus bisa meletakkan sudut baca didalam kelas agar siswa 

merasa nyaman dan selalu ingin belajar serta membaca. Pengelolaan kelas 

yang tidak tertib akan mengakibatkan anak belajar tidak nyaman, turunnya 

prestasi belajar anak salah satunya diakibatkan pengelolaan kelas tidak 

teratur, terencana dan tidak menyenangkan 

Kesiapan guru melaksanakan program pendidikan sangat ditentukan oleh 

kemampuan yang dimiliki  guru. Guru yang memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan mata pelajarannya akan cenderung menggunakan metode 

mengajar yang tepat dan bervariasi yang mencakup seluruh aspek 

pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan yang 

dimiliki guru tersebut sangat dibutuhkan dalam membantu  memudahkann 

peserta didik  dalam memahami pelajaran yang diberikan. Namun banyak 

guru tidak memperhatikan peserta didiknya dalam menyampaikan materi, 

guru tidak memperhatikan kemampuan anak didiknya sehingga banyak guru 

tidak bisa membedakan antara didik yang sudah tahu dengan anak didik yang 

belum tahu. guru hanya menyampaikan  sesuai dengan pokok bahasan yang 

harus tercapai dalam kompetensi dasar padahal pemberian materi yang 

berlebihan akan berdampak  kurang baik  bagi pemahaman peserta didik, 

siswa akan sulit memahami materi yang terlalu tinggi tingkat. 



 

Pemahamannya sehingga tujuan dari pembelajarann kurang tepat pada 

sasarannya. Pada kenyataanya tidak semua siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang memuaskan selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai apa yang 

diharapkan. Dengan kata lain tidak setiap siswa dapat mencapai tujuan belajar 

sebagai mana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian 

pendahuluan yang dilakukan di MTS Hasanuddin Teluk Betung Bandar 

Lampung, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Hasil Mid Semester Ganjil Siswa Kelas VIII MTs Hasanuddin 

Bandar     Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009. 

No Nilai Kelas Jumlah 

Siswa 

Persentasi 

(%) VIII A VIIIB VIIIC 

1 90 – 100 0 0 0 0 0 

2 80 – 89 4 3 3 10 8,33 

3 70 – 79 5 5 4 14 11,67 

4 60 – 69 7 6 7 20 16,67 

5 50 – 59 18 19 17 54 45 

6 <50 6 7 9 22 18,33 

Jumlah 40 40 40 120 100 

 Sumber: Guru bidang studi IPS Terpadu 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Diketahui bahwa hasil nilai harian mata pelajaran 

IPS Terpadu secara umum masih tergolong rendah, yaitu dari jumlah siswa 

sebayak 120 siswa terlihat hanya 44 siswa atau 36,67% yang  mendapat  nilai 

≥ 60, berarti sebanyak 76 siswa atau 63,33%  memperoleh nilai ≤ 60. 

Penggolongan nilai tersebut berdasarkan atas Standar Ketuntasan Belajar 

Minimum (SKBM) mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di Mts Hasanuddin 

Teluk Betung yang menjelaskan bahwa siswa yang memperoleh nilai kurang 

dari 60 dianggap kurang berhasil. 

 



 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di MTS 

Hasanuddin Teluk Betung, rendahnya hasil belajar siswa tersebut diduga 

dipengaruhi oleh faktor aktivitas belajar, minat belajar dan media 

pembelajaran. Hal tersebut dapat terlihat dalam proses belajar mengajar yang 

berlangsung,  keberhasilan seorang siswa tidak terlepas dari kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif dalam 

proses belajar mengajar kemungkinan akan lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang pasif. Disisi lain Minat belajar yang dimiliki siswa dalam proses 

belajar mengajar juga sangat mendukung keberhasilan siswa karena minat 

merupakan pendorong atau motivasi yang membuat siswa tertarik pada 

bidang pelajaran tertentu. Selain dari kedua hal tersebut keberhasilan siswa 

juga dipengaruhi oleh media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar namun guru kurang optimal hal ini karena guru jarang 

menggunakan media dalam proses belajar dan guru tidak mampu 

menggunakan media yang telah tersedia di sekolah. Akibatnya proses belajar 

mengajar kurang berjalan dengan baik. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini uraikan dengan mengambil judul: “Pengaruh Aktivitas 

Belajar, Minat Belajar dan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Semester Ganjil Mts Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

 

 



B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Upaya apa saja yang dilakukan guru dalam penyiapan ketersediaan sarana 

belajar sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal? 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan aktivitas belajar 

anak sehingga tercapai hasil belajar yang optimal? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menumbuhkan minat belajar 

sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal? 

4. Apakah dengan adanya metode mengajar yang baik dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa? 

5.  Apakah alat atau media pelajaran yang diberikan sekolah sudah dapat 

dikatakan efektif dalam proses belajar mengajar? 

6.  Apakah dengan adanya pengelolaan kelas yang baik akan terciptanya 

suasana belajar yang kondusif? 

7.  Bagaimanakah tanggung jawab seoarang guru yang profesional dalam 

melaksankan tugasnya sebagai pendidik. 

 

 

C.   Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dibatasi pada aktivitas belajar (X1), minat belajar (X2), media 

pembelajaran (X 3) dan hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

 

 

 

 



D.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat  dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 

2008/2009? 

2.  Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu  

siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 

2008/2009? 

3.  Apakah ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu  siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  Tahun 

Pelajaran 2008/2009? 

4.  Apakah ada pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu  siswa kelas VIII Mts 

Hasanuddin Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2008/2009. 



3.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh media pembelajaran terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu  siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Bandar 

Lampung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

4.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh aktivitas belajar, minat belajar 

dan  media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu  siswa kelas 

VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

F.  Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

guru dalam pemanfaatan media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan minat belajar sehingga tercapainya hasil belajar.  

2. Bagi siswa 

Menumbuhkan minat belajar siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga lebih mudah memahami materi pelajaran. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan dapat mengetahui bagaimana 

sesungguhnya pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan pemanfaatan 

media terhadap hasil belajar IPS Terpadu serta dapat dijadikan bahan 

untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini. 

 

 



G.  Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah aktivitas belajar (X1), minat 

belajar (X2), media pembelajaran(X 3), dan hasil belajar (Y). 

2.  Ruang Lingkup Subyek Penelitian 

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

semester ganjil  Mts Hasanuddin Tahun Pelajaran 2008/2009 

3.  Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah di Mts Hasanuddin Bandar 

Lampung 

4.  Ruang lingkup waktu penelitian 

 Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun pelajaran 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1.  Hasil Belajar 

 

Hasil belajar pada suatu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan kemampuan 

mental siswa.  Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru 

dan juga siswa.  Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti 

tertuang dalam angka rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat 

setelah latihan.  Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan 

dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 4). 

 

Suhardjono dalam Suharsimi Arikunto, dkk (2006: 55) mengemukakan 

bahwa: "Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran.  Ada 

faktor yang diubah (seperti: cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, 

dan lain-lain, ada pula faktor yang harus diterima apa adanya (seperti: latar 

belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain) 

Dengan demikian, terdapat banyak masalah yang berhubungan dengan hasil 

pembelajaran dan peran guru dalam proses pembelajaran.  Para guru 

hendaknya dapat menyelesaikan masalah pembelajarannya melalui kegiatan 

nyata di kelasnya.  Kegiatan nyata itu ditunjukkan untuk meningkatkan 



mutu proses dan hasil pembelajarannya yang dilaksanakan secara 

profesional  (Suhardjono, dalam Suharsimi Arikunto, dkk; 2006: 55) 

 

Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu 

hasil belajar.  Mengenai hasil belajar Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) 

menyatakan:  "Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar" 

Sesuai dengan pendapatnya Dimyati dan Mudjiono, Paul Suparno dalam 

Sardiman, A.M. (2004: 38) mengatakan dalam ciri-ciri belajar bahwa: 

"Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya.  Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang 

telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang memengaruhi proses 

interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari". 

 

Selanjutnya didukung oleh pendapat Syaiful Sagala (2003: 38) mengatakan 

bahwa agar peserta didik dapat berhasil belajar diperlukan persyaratan 

tertentu antara lain seperti dikemukakan berikut ini:  

1) Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan 

berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (Scolastic Aptitude Test). 

2) Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (Interest 

Inventory), 

3) Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai 

dengan potensinya (Differential Aptitude Test), 

4) Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya (Achievement Test), 

5) dan sebagainya. 

 

Sehubungan dengan itu, adapun hasil pengajaran itu dikatakan betul-betul 

baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 

b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil 

proses belajar-mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan 

bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat 



memengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. 

Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman 

A.M., 2006: 49). 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:3): Hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, 

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.  Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar. 

 

Menurut Bloom dan kawan-kawan, dalam Dimyati dan Mudjiono (2002:26) 

ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan 

kemampuan internal akibat belajar yaitu: 

 

1.  Ranah Kognitif  

     Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku diantaranya: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2.  Ranah Afektif  

 Ranah afektif (Krathwohl dan Bloom, dkk) terdiri dari lima perilaku 

yaitu  penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, 

dan pembentukan pola hidup. 

3.  Ranah Psikomotor  

Ranah psikomotor (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah diperoleh setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk skor atau angka setelah 

mengikuti tes.  

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkat lakunya. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik 

tingkah laku sikap dan cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok. Belajar 



merupakan komponen paling vital dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis 

dan jenjang pendidikan. Belajar menjadi suatu kebutuhan setiap manusia, 

karena dengan belajar seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan yang baik bagi dirinya maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

 

Menurut Hamalik (2001 : 27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan. 

 

Menurut Slameto (2002:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak 

sekali baik sifat maupun jenisnya, karena itu tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.  

Adapun jenis-jenis belajar menurut Slameto yaitu: 

1.  Belajar bagaian (part learning) 

2.  Belajar dengan wawasan (learning by insight) 

3.  Belajar diskriminatif (discrimintif learning) 

4.  Belajar global atau keseluruhan (global wrote learning) 

5.  Belajar incidental (inscidentil learning) 

6.  Belajar instrumental (instrumental learning) 

7.  Belajar intensional (intentional learning) 

8.  Belajar laten (latent learning) 

9.  Belajar mental (mental learning) 



10.  Belajar produktif (produktiv learning) 

11.  Belajar verbal  

(Slameto, 2003 : 5 – 8) 

 

Prinsip-prinsip belajar yang hanya memberikan petunjuk umum tentang 

belajar. Tetapi prinsip-prinsip itu tidak dapat dijadikan hukum belajar yang 

bersifat mutlak, kalau tujuan belajar berbeda maka dengan sendirinya cara 

belajar juga harus berbeda. Oleh karena itu, belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar adalah: 

a.  Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar melakukan 

banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti melihat, mendengar, 

merasakan, berpikir, kegiatan motoris, dan sebagainya maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara 

praktis dan diadakan ulangan secara kontinu di bawah kondisi yang 

serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

b.  Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami. 

c.  Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya dilakukan 

dalam suasana yang menyenangkan. 

d.  Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. Keberhasilannya akan menimbulkan kepuasan dan 



mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan 

frustasi. 

e.  Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara berurutan 

diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

f.  Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian 

yang    dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar. 

Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk menerima 

pengalaman-pengalaman baru dan pengertian-pengertian baru. 

g.  Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor 

kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, minat, 

kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. 

h.  Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa 

belajar  lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila 

murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi 

dirinya. Namun demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka 

belajar juga sulit untuk berhasil. 

i.  Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 



yang sempurna. Karena itu faktor fisiologis sangat menentukan berhasil 

atau tidaknya murid yang belajar. 

j.  Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan 

lebih mudah berpikir kreatif dan lebih cepat mengambil keputusan.   

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

belajar dapat dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang dapat mempengaruhi 

tercapainya hasil belajar, faktor latihan agar siswa dapat memahami materi 

yang telah disampaikan, faktor suasana agar siswa dapat belajar dengan 

tenang, faktor asosiasi yang dapat memberikan pengalaman belajar, faktor 

kesiapan belajar agar tercapainya hasil belajar yang maksimal, faktor minat 

dan usaha harus sejalan agar siswa dapat belajar dengan maksimal, faktor 

fisiologis harus diperhatikan karena faktor fisiologis sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar, faktor intelegensi sangat diperhatiakan 

untuk mengetahui cara berpikir siswa dalam mengambil keputusan.     

 

2.  Aktivitas Belajar 

 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa diimbangi dengan 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah laku. Sardiman A.M 

(2007:96) mengungkapkan :  

 

Dalam belajar diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses pembelajaran 



merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan 

yang dapat menunjang prestasi belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari 

untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar semakin 

ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran akan lebih cepat 

tercapai. 

 

Aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan adanya 

perubahan dalam dirinya baik yang nampak maupun yang tidak nampak. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2004:29), bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas fisik (jasmaniah) dan mental (rohani). Ahmadi dan Rohani 

lebih lanjut menjelaskan bahwa aktivitas fisik adalah jika peserta didik giat 

aktif dengan anggota badan, sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyaknya atau banyak fungsi dalam rangka 

pembelajaran. 

 

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan 

kegiatan dalam belajar sendiri. Siswa melakukan belajar sambil bekerja, 

dengan bekerja siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang 



bermakna untuk hidup di masyarakat. Salah satu manfaat aktivitas siswa 

dalam pembelajaran adalah siswa mendapatkan pengalaman sendiri secara 

langsung sehingga pemahaman yang didapat dari pengalaman akan lebih 

lama dalam memori siswa (Hamalik, 2004:38). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slameto (2003:43) yang menyatakan bahwa: Penerimaan 

pembelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak berlalu 

begitu saja, tetapi difikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, 

menimbulkan diskusi dengan guru. 

 

Paul B.Diedrich dalam Hamalik (2004:56) mengklasifikasikan aktivitas 

siswa dalam 8 kelas yaitu: 

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memerhatikan 

gambar  demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi. 

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat 

grafik, peta, dan diagram. 

6.Motorik Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7.Mental Activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8.Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

 

 



Siswa dikategorikan aktif apabila lebih dari 60 % indikator aktivitas yang 

telah ditentukan dilakukan oleh siswa. Kriteria aktivitas belajar siswa, 

menurut Suharsimi Arikunto sebagai berikut: 

1. jika persentasi yang ada antara 76- 100%, maka tingkat aktivitas siswa 

sangat tinggi atau baik. 

2. jika persentasi yang ada antara 56 - 75%, maka tingkat aktivitas siswa 

cukup baik. 

3. jika persentasi yang ada antara 40- 55%, maka tingkat aktivitas siswa 

kurang baik. 

4.  jika persentasi yang ada kurang 40%, maka tingkat aktivitas siswa sangat 

rendah 

 

 

Menurut Memes (2001:37), terdapat indikator terhadap aktivitas yang 

relevan dalam pembelajaran yang meliputi: 

1. Interaksi anak dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dalam 

kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan masalah. 

2. Keberanian anak dalam bertanya/mengemukakan pendapat. 

3. Partisipasi anak dalam PBM (melihat dan ikut aktif dalam diskusi). 

4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti PBM (menyelesaikan 

tugas dan aktif memecahkan masalah). 

5. Hubungan anak dengan anak selama PBM. 

6. Hubungan anak dengan guru selama PBM. 

 

 

Menurut Hamalik (2004:34) penggunaan aktivitas besar nilainya bagi 

pengajaran pada siswa, sebab: 

1.  Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2.  Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara   

integral. 

3.  Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa. 

4.  Siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5.  Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

6.  Mempererat hubungan sekolah, masyarakat dan orangtua dengan guru. 

7.  Pengajaran diselenggarakan secara realitis dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 

verbalitas. 

8.  Pengajaran di sekolah menjadi lebih hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan masyarakat. 



 

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, perubahan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan siswa yang dialami siswa dapat diketahui berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh guru. Bagi siswa penilaian dapat memberikan 

informasi tentang sejauh mana materi ekonomi yang telah disajikan. Bagi 

guru, penilaian dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai keadaan siswa, 

materi yang diajarkan, metode yang tepat dan umpan balik untuk proses 

belajar mengajar selanjut-nya. Nilai yang diperoleh setelah proses belajar 

mengajar ini disebut sebagai hasil belajar 

 

3.  Minat Belajar 

Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam diri subyek untuk 

menarik dalam bidang itu. seorang yang mempunyai minat tertentu terhadap 

suatu obyek, maka ia akan menampilkan tindakan-tindakan tertentu 

terhadap obyek itu. Jika seorang siswa memiliki minat terhadap mata 

pelajaran tertentu maka ia akan melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Winkel 

(2002:31), yang menyatakan: ”Perasaan senang akan menimbulkan minat, 

yang diperkuat lagi oleh sikap yang positif.  Mungkin pada umumnya  

berlaku proses psikologi sebagai berikut: Perasaan senang → Sikap positif 

→ Minat. 

 

Adanya perasaan senang akan menimbulakan minat yang diperkuat oleh 

sikap yang positif. Jika hubungan dengan minat belajar anak akan 

bertambah lama dalam belajarnya. Jika seorang siswa tidak mempunyai 



minat terhadap pelajaran tertentu maka siswa tersebut akan menemukan 

kesulitan yang sebagaimana dikemukakan dalam pernyataan berikut: 

”Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prosesdan hasil belajar. Jika 

seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu maka tidak dapat 

diharapkan bahwa dia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal 

tersebut, sebaiknya jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh 

minat maka akan diharapkan hasilnya akan lebih baik” (Suryabrata, 

2001:84). 

 

Adanya minat akan mendorong siswa untuk memberikan yang lebih serta 

berkonsentrasi terhadap apa yang dipelajari seperti yang dikemukakan oleh 

Gie (2003:12). ”Suatu pelajaran akan mudah dipelajari apabila sipelajar 

dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran itu, dan minat 

merupakan salah satu faktor yang memungkinkan konsentrasi itu”. 

Selanjutnya Hutabarat (2003:89), menjelaskan bahwa minat dapat 

membangkitkan perhatian: ”Minat membantu kita membangkitkan perhatian 

kepada hal yang perlu diperhatikan, sehingga memberikan motivasi untuk 

mengingat. Minat juga membuat kita memberikan waktu dan pikiran yang 

lebih dibandingkan dengan hal-hal yang kurang kita minati” 

Karena adanya perhatian, anak akan merasa senang dalam belajar, 

disamping itu dengan adanya minat belajar akan lebih lama belajarnya, 

sehingga pikiran dan ingatan anak juga lebih banyak dicurahkan pada 

pelajaran yang sedang dihadapi dan hasilnya akan lebih baik daripada anak 

yang kurang minat belajarnya. 

 

Keberhasilan seorang dalam melaksanakan aktivitas dipengaruhi oleh minat, 

hal ini sesuai dengan pendapat Partowisasro (2002:34), yang menyatakan  

bahwa: ” Minat yang kurang mengakibatkan kurangnya intensitas kegiatan, 



kurangnya minat ini menimbulkan hasil yang kurang pula”. Dengan 

demikian adanya minat akan mendorong siswa untuk belajar lebih rajin. 

Ketekunan siswa dan kemauan untuk belajar serta mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh Guru merupakan cerminan dari minat siswa terhadap 

pelajaran tersebut. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil yang baik 

diperlukan minat yang cukup. Karena minat bukan suatu hal yang sejak 

lahir sudah tertutup dan bukan merupakan keseluruhan yang tidak dapat 

berubah dan berkembang. 

Hal ini sesuai dengan pendapat E.P Hutabarat (2003: 15): ”Kegiatan 

belajar akan lebih berhasil jika minat orang yang belajar besar terhadap 

bahan yang dipelajarinya, salah satu upaya yang penting dalam kegiatan 

belajar adalah membangkitkan minat terhadap semua mata pelajaran 

yang dihadapi, jika minat tersebut dapat ditimbulkan maka kegiatan 

belajar akan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil”. 

 

Pendapat diatas didukung oleh pernyataan berikut:  

”Proses belajar itu akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat. 

Minat ini antara lain dapat dikembangkan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

b. Menghubungkan adanya persoalan yang lampau 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar (Sardiman, 2001:93). 

 

 

Minat berhubungan dengan proses dan hasil belajar. Jika seseorang 

berminat terhadap bahan yang dipelajari maka dapat diharapkan bahwa ia 

akan berhasil dengan baik dalam belajrnya. Hal yang terpenting dalam 

kegiatan belajar adalah membangkitkan minat terhadap semua mata 

pelajaran yang dihadapinya. jika minat tersebut dapat ditimbulkan maka 

kegiatan belajar akan lebih baik dan berhasil. Minat dapat dibangkitkan 



dengan berbagai macam cara misalnya dengan melengkapi fasilitas belajar 

dan nasihat atau dorongan yang dapat membangkitkan minat siswa. 

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa minat belajar siswa berhubungan dengan 

proses dan hasil belajar. Persamaan senang akan menimbulkan minat yang 

diperkuat oleh sikap yang positif. Minat juga membantu memberikan 

perhatian pada hal-hal yang penting, misalnya anak memberikan waktu dan 

pikiran yang lebih dengan hal-hal yang kurang diminati. Karena minat pada 

diri siswa sangat penting artinya dalam mendorong kearah keberhasilan 

siswa dalam belajar maka usaha untuk membangkitkan minat dan perhatian 

anak perlu dilakukan. 

 

 

4. Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar 

mengajar. Guru dituntut mampu menggunakan alat-alat atau media sesuai 

dengan perkembangan zaman. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup. di sekolah hendaknya media pembelajaran 

disediakan di kelas-kelas agar setiap guru mengajar dengan materi yang 

padat  akan lebih memudahkan dalam pencapaian akhir dalam dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Gerlach dan Ely (Azhar Arsyad,2003:3) 

Menyatakan bahwa media apabila difahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan,keterampilan atau sikap. 

 



Sedangkan menurut Gagne (Arief. S. Sadiman,2005:6) Media adalah 

berbagai jenis komponen  dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Selanjutnya menurut Gagne dan Briggs 

(Azwar Arsyad,2005:4) menyatakan media pembelajaran meliputi alat-alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran 

yang terdiri dari antara lain 

buku,taperecorder,kaset,videocamera,videorecorder,film,slide,foto,gambar,g

rafk,televisi dan komputer. 

Berdasarkan uraian diatas, media belajar merupakan berbagai jenis alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga 

siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Selain itu 

juga dapat merangsang Siswa untuk belajar dengan baik, akibatnya tujuan 

pengajaran dapat tercapai.  

Menurut Gerlach dan Ely (Azhar Arsyad,2005:11) ada tiga cari media yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media yang mungkin saja Guru tidak mampu melakukannya 

(kurang efisien) melakukannya. ciri-ciri tersebut antara lain: 

1.  Ciri fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media menyimpan, merekam, 

melestarikan dan merokonstruksikan suatu peristiwa atau obyek. 

2.  Ciri manipulatif 

Ciri ini memungkinkan suatu obyek atau kejadian di transformasikan. 

3.  Ciri distributif 

Ciri distributuf dari media memungkinkan suatu obyek atau kejadian 

ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian tersebut. 

 

 



Dari uraian diatas, media memiliki ciri-ciri yang menjadi unsur penting 

penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Dengan ciri-ciri yang 

dimiliki tersebut, memberikan gambaran sejauh mana media tersebut 

mampu digunakan dalam kegiatan pengajaran. dengan mengetahui ciri-ciri 

mengapa suatu media digunakan memberikan informasi kepada Guru untuk 

dapat mengoptimalkan penggunaan media dalam mengajar. 

 

Kriteria pemilihan media belajar yang harus diperhatikan oleh Guru 

menurut Azhar Arsyad (2005:27) antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip 

atau generalisasi 

3. Praktis, luwes dan bertahan  

4. Guru terampil menggunakannya 

5  Pengelompokan sasaran 

6. Mutu teknis. 

 

 

Selanjutnya William Burton (M. Uzer Usman, 2005:32) menyatakan dalam 

pemilihan alat peraga atau media mengajaryang akan digunakan hendaknya 

memperhatikan hal-hal berikut. 

1. Alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman 

Siswa serta  perbedaan individual dalam kelompok 

2. Alat yang dipilh harus tepat, memadai dan mudah digunakan  

3. Harus direncanakan   

4. Penggunaan alat peraga disertai kelanjutannya seperti dengan diskusi, 

analisis dan evaluasi 

5. Sesuai dengan kemampuan batas biaya 

 

Dari uraian tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan guru 

sebagai tenaga pendidik dalam memilih media yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Media yang digunakan harus berpedoman pada tujuan 

yang hendak dicapai dan hal-hal yang menjadi kriteria pemilihan media 



tersebut. Dengan penggunaan media belajar yang baik diharapkan 

memberikan hasil yang baik pula bagi anak didik dalam menyerap materi 

pelajaran yang tentu saja akan mempengaruhi hasil belajarnya. 

 

Kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar menurut Arief 

S. Sadiman (2005:17) secara umum meliputi: 

1.  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. 

2.  Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Seperti objek yang 

terlalu luas, objek yang terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat atau 

cepat, peristiwa yang terjadi dimasa lalu, objek yang terlalu kompleks, 

dan konsep yang terlalu luas. 

3.  Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi mengatasi 

sikap pasif anak didik. dalam hal ini media pendidikan berguna untuk 

menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan kenyataan, 

memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

4.  Dengan sifat yang unik pada tiap Siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

pengalaman yang berbeda, sedang kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap Siswa, maka Guru banyak mengalami 

kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasai sendiri. Hal ini akan 

lebih sulit apabila latar belakang lingkungan Guru dengan Siswa berbeda. 

Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan yaitu dengan 

kemampuan dalam memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengetahuan dan menumbuhkan persepsi yang sama 

 

 

Selanjutnya menurut M. Uzer Usman (2005:32) nilai dan manfaat 

penggunaan media mengajar antara lain: 

1. Meletakkan dasar-dasar yag konkret untuk berfikir. 

2. Memperbesar perhatian siswa. 

3. Membuat pelajaran lebih manetap atau tidak mudah dilupakan  

4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri   dikalangan para siswa. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

7. Sangat menarik minat Siswa dalam belajar. 

8. Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan 

banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda 

yang sebenarnya atau alat lain. 



 

Dari uaraian diatas, manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar memberikan kemudahan bagi Guru dalam menyampaikan isi 

materi pelajaran dan memberikan kemudahan pada Siswa menyerap materi 

pelajaran yang dipelajarinya. Daya serap yang diterima Siswa dengan 

penggunaan media akan berbeda dibandingkan dengan Guru yang tidak 

menggunakan media dalam mengajar. Dengan daya serap yang baik akan 

memudahkan Siswa menyerap setiap pelajaran yang diberikan dan tentu saja 

akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

Banyak sekali jenis dan bentuk media yang memungkinkan untuk 

digunakan oleh Guru dalam menyampaikan materi pelajaran dikelas. 

Menurut Seels dan Richey (Azhar Arsyad,2005:29) berdasarkan 

perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan  

kedalam: 

1.  Media hasil teknologi cetak 

 adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti 

buku, materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis 

atau foto grafis. 

2.  Media teknologi audio-visualadalah cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio atau visual. 

3.  Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 

 adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis komputer 

4.  Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer 

 adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan 

oleh komputer.  

 

 

 

 

 

 

 



5.  Penelitian Relevan 

1.  Nunung Fariqoh (2009) dengan judul ”Pengaruh kemampuan mengajar 

Guru,aktivitas belajar dan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar 

kewirausahaan siswa kelas XI SMKN 1 Bandar Lampung”.menyatakan 

bahwa ada pengaruh kemampuan mengajar Guru,aktivitas belajar dan 

pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar kewirausahaan. 

2.  Rahadian Fitra (2008) dengan judul ”Pengaruh penggunaan LKS dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas IX di SMPN 2 Natar”. 

menyatakan bahwa Pengaruh penggunaan LKS dan minat belajar terhadap 

prestasi belajar ekonomi. 

3.  Dedy Setiawan (2008) dengan judul ”Pengaruh metode mengajar 

Guru,media pembelajaran dan kemampuan kognitif guru terhadap prestasi 

belajar ekonomi-akuntansi siswa kelas XI IPS SMKN 1 Sungkai Utara”. 

menyatakan bahwa  Pengaruh metode mengajar Guru,media pembelajaran 

dan kemampuan kognitif guru terhadap prestasi belajar ekonomi-akuntansi. 

 

 

B.    Kerangka Pikir 

Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk skor atau angka 

setelah mengikuti tes, dari hasil belajar tersebut dapat diketahui apakah 

selama proses belajar-mengajar siswa berhasil memahami apa yang 

disampaikan dan diinginkan oleh guru sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan oleh kurikulum sekolah. 

 



Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari 

untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar semakin 

ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran akan lebih cepat 

tercapai. 

 

Dan yang diduga berpengaruh dengan hasil belajar adalah minat belajar 

Siswa. Untuk mencapai hasil yang tinggi hendaknya Siswa memiliki minat 

yang tinggi pula dalam belajar. Siswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi akan menampilkan tindakan yang akan meningkatkan hasil hasil 

belajar nya. Dengan adanya minat akan mendorong siswa agar lebih rajin 

dan membantu memberikan perhatian yang tinggi dalam melakukan 

aktivitas belajarnya. 

 

Selain itu penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memberikan 

kemudahan bagi Guru dalam menyampaikan isi materi pelajaran dan 

memberikan kemudahan pada Siswa menyerap materi pelajaran yang 

dipelajarinya. Daya serap yang diterima Siswa dengan penggunaan media 

akan berbeda dibandingkan dengan Guru yang tidak menggunakan media 

dalam mengajar. Dengan daya serap yang baik akan memudahkan Siswa 

menyerap setiap pelajaran yang diberikan dan tentu saja akan 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

 

 



Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir pada penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar1 :  Paradigma Penelitian Pengaruh Aktivitas Belajar (X1), Minat 

Belajar (X2), dan Media Pembelajaran (X3), terhadap Hasil 

Belajar IPS Terpadu (Y). (Sugiono, 2004:40). 

 

 

D.  Hipotesis  

  Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

1.   Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII semester  ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

2.   Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

Aktivitas Belajar 

(X1) 

Media 

Pembelajaran(X3) 

Hasil Belajar IPS 

Terpadu (Y) 
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(X2) R 
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r
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3.   Ada pengaruh Media pembelajaran terhadap  hasil belajar siswa 

kelas VIII semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

4.  Ada pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan  media 

pembelajaran terhadap  hasil belajar siswa kelas VIII semester 

ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III . METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

 

Berdasarkan tingkat eksplanasiya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif 

Verifikatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan utuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain 

(Sugiyono, 2007:11). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan  

 ex post facto dan survey.  Pendekatan ex post facto adalah suatu penilaian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kegiatan 

tersebut (Sugiyono, 2007:7).  Pendekatan survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populsi besar ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distributif  dan hubungan-hubungan antara variabel 

sosiologis maupun psikologis (Riduwan,2005:49).  

 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampel dengan menggunakan 

simpel random sampling, tipe penyelidikan menggunakan regresi linear 

sederhana untuk menguji hipotesis pertama,kedua dan ketiga serta untuk 



memperoleh signifikansi digunakan uji t.  Sedangkan hipotesis keempat  

digunakan regresi linear multiple dan untuk memperoleh signifikansi 

digunakan uji F. 

Unit analisis nya adalah siswa kelas VIII semester ganjil Mts Hasanuddin 

Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009.  

 

B.  Populasi dan sampel 

 1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil 

Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009. Yang berjumlah 

120 orang siswa yang terbagi dalam 3 kelas. 

Tabel 2.  Jumlah Seluruh Siswa Kelas VIII Mts Hasanuddin Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2008/2009. 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIIA 19 21 40 

2 VIIB 18 22 40 

3 VIIC 21 19 40 

 Jumlah 58 62 120 

Data sekunder (Tata usaha Mts Hasanuddin Tahun Pelajaran 2008/2009) 

 

 

 

2.  Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (sugiyono, 2007:73) 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 orang siswa / 35 % dari jumlah 

populasi karena mengingat keterbatasan waktu, tenagakerja dan biaya. 

Arikunto (2002:112) menyatakan: bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka 

apabila subjek kurang dari seratus (100) diambil semua, sehingga penelitian ini 



merupakan penelitian populasi.  Selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat 

diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya 

dari: 

a.  kemampuan meneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 

b.  sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya dana. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1. Jumlah sampel tiap-tiap kelas diperoleh dengan cara: jumlah siswa masing-

masing kelas yang merupakan anggota populasi dikalikan 35 % 

2. penentuan siwa yang akan menjadi sampel dilakukan dengan cara acak 

(random) sesuai dengan jatah masing-masing kelas. 

Tabel 3.   Data perhitungan Jumlah Masing-Masing Kelas Pada Siswa 

Kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2008/2009 

Kelas Jumlah 

VIIA 14 

VIIB 14 

VIIC 14 

Jumlah 42 orang siswa 

Sumber:  Data primer tahun 2008/2009 

Teknik pengambilan sampel menggunakan simpel random sampling. karena 

pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada, (Sugiyono, 2007: 74). 

Penentuan siswa yang akan dijadikan sampel untuk tiap kelas adalah dengan 

menuliskan semua populasi dalam secarik kertas, kemudian mengundinya. 



Itulah salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menarik sampel dengan 

menggunakan simple random sampling, (Jalaludin Rahmat, 2004: 79) 

 

C.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:31).  

Variabel dalam penelitian ini ada2 (dua) yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Aktivitas Belajar (X 1 ), 

Minat Belajar    (X 2 )  dan Media Pembelajaran (X3) sedangkan sebagai 

variabel terikat adalah Hasil belajar Siswa (Y). 

 

D.  Definisi Operasional Variabel 

 

1.  Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk memudahkan pengumpulan data agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam mendefinisikan obyek penelitian, maka variabel yang akan diuji dalam 

penelitian ini perlu dioperasionalkan, seperti pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4. Definisi operasional variabel 

Variabel Konsep Variabel Sub Indikator Indikator Skala 

 

1 2 3 4 5 

Aktivitas 

Belajar 

(X1) 

 

Aktivitas belajar 

adalah aktivitas 

yang bersifat fisik 

maupun mental. 

(Sardiman A.M 

2008:100) 

 

Aktivitas Fisik  

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Mental 

 

 

 

 

 

 

 Mencatat 

 Merangkum pelajaran 

 Membaca  

 Mengerjakan 

     Soal 

 Mempraktekkan 

 Mendengarkan 

  

 Mengingat  

 Menyanggah  

 Menganalisis  

 Melihat 

 Memperhatikan  

 Memecahkan 

masalah 

Ordinal 

DiSucses

sive 

Inteval) 

 

Minat 

Belajar 

(X2) 

Minat adalah 

kecenderungan 

untuk tetap  

memperhatikan 

atau melakukan 

aktivitas  secara 

terus menerus dan 

disertai rasa 

senang 

(Slameto, 2003: 

57) 

Memperhatikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas belajar 

 

 

 

 

 

Rasa senang/ 

tertarik 

 Perhatian terhadap 

belajar 

 pemberitahuan hasil 

ujian  

 meningkatkan 

aktifitas belajar untuk 

mendapatkan hasil 

lebih baik 

 

 Belajar mandiri 

 Belajar dengan guru, 

teman atau orang 

yang faham 

 

 

 Tujuan belajar 

 

   Ordinal  

DiSucses

sive 

Inteval) 

 

Media 

pembelaj

aran (X3) 

Media adalah 

segala sesuatu 

yang dapat 

digunakan untuk 

Menyalurkan 

pesan 

 

 Materi padat 

 Kurikulum yang 

kompleks 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

 menyalurkan 

pesan dari 

pengirim 

kepenerima 

sehungga dapat 

merangsang 

pikiran, perasaan, 

perhatian, dan 

minat serta 

perhatian siswa 

sedemikian rupa 

sehingga proses 

belajar terjadi 

(A.S. Sadiman, 

2005:6) 

 

 

 

Merangsang 

fikiran 

 

 

 

Merangsang 

perasaan 

 

 

 

 

 

Merangsang 

perhatian 

 

 

Merangsang 

minat 

 Manajemen kelas 

kondusif 

 

 Optimalisasi 

kemampuan siswa 

 Daya serap siswa 

baik 

 

 Optimalisasi 

semangat belajar 

siswa 

 Siswa senang 

mengikuti 

kegiatanbelajar 

 

 Siswa aktif belajar 

 Siswa lebih fokus 

dalam belajar 

 

 Siswa rajin belajar 

 Suasana belajar yang 

nyaman 

Ordinal 

DiSucses

sive 

Inteval) 

 

Hasil 

Belajar 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria hasil 

belajar meliputi : 

pengetahuan, 

pemahaman, 

aplikasi, analisa, 

sintesa, dan 

evaluasi. (Asep 

Jihad dan Abdul 

Haris2008:4) 
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Analisa 

 

 

 

Sintesa 

 

 

 Mendefinisikan 

 Melaporkan 

 Mengulang 

 

 Menterjemah 

 Diskusi 

 Mengidentfikasi 

 

 Menerapkan 

 Menggunakan 

 Mempraktekkan 

 

 Menganalisa 

 Membedakan 

 

 Memanage 

 Mengorganisasikan 

 

Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel adalah acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. 

Sehubungan data dalam instrument dalam penelitian ini masih berbentuk 

ordinal, maka digunakan Methode of sucsesive interval (MSI) yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat pengukuran 

dari data ordinal menjadi dat interval. 

Dengan langkah-langkkah sebagai berikut: 

Langkah 1  Mencari skor terbesar dan terkecil 

Langkah 2   Mencari nilai rentangan (R) 

   R = skor terbesar – skor terkecil 

Langkah 3   Mencari banyaknya kelas (BK) 

 BK = 1+3,3 Log n (Rumus Sturgess) 

Langkah 4   Mencari nilai panjang kelas (i) 

 I = R/BK 

Langlah 5   Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No. Kelas Interval f Nilai Tengah 

(xi) 

Xi
2 

ƒ0.xi ƒ0.xi
2
 

       

 

Langkah 6    Mencari rata-rata dengan rumus: 

n

fx
x

i
  

Langkah 7  Mencari simpangan baku (Standar Deviasi) dengan rumus: 

)1(

)( 22






 
nn

fxfxn
s

ii
 



Langkah 8  Mengubah data ordinal menjadi interval dengan rumus: 

 
s

xXi
Ti

)(
1042


   

(Riduwan, 2004:187) 

 

 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai pendidikan 

formal orang tua, pendapatan orang tua, dan ketersediaan sarana belajar di 

rumah yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian. 

2.   Wawancara 

Metode ini digunakan oleh penulis dalam penelitian ini belum terstruktur 

jelas namun hanya menjajaki dan mengetahui informasi tentang aktivitas 

belajar,minat dan  pemanfaatan media belajar, serta hasil belajar. 

3.    Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa dan sejarah 

atau gambaran umum tentang sekolah Mts Hasanuddin Bandar Lampung. 

4.   Angket 

kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono. 2007:135).  Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data pengaruh aktivitas belajar,minat 

belajar, media pembeljaran, dan hasil belajar. 

 

 



F.  Uji Persyaratan Angket 

 

1.  Validitas Angket 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur.  Untuk mengukur tingkat validitas digunakan rumus korelasi 

product moment yaitu: 

rxy  = 
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Keterangan: 

xyr  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n  = Jumlah sampel yang diteliti  

X = Skor total X 

Y = Skor total Y 

(Riduwan, 2004:109) 

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel  dengan taraf signifikansi 

0,05 dan dk = n-2 maka, alat ukur tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika 

harga r hitung < r tabel  maka alat ukur tersebut tidak valid. 

 

2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa “suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kapercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Suharsimi Arikunto,2005:86). Dalam penelitian ini untuk 

menguji tingkat reliabilitas digunakan rumus alpha, yaitu 
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Keterangan: 

r11       = reliabilitas yang dicari 

∑ 2

1 jumlah varians skor tiap-tiap item 

2

1   varians total 

(Riduwan,2006:125)  

 

Dengan kriteria pengujian r hitung  > r tabel , dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

alat ukur tersebut valid.  Begitu pula sebaliknya, jika r hitung  < r tabel  maka alat 

ukur tersebut tidak reliabil. Jika alat instrument tersebut reliabel, maka dilihat 

criteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut: 

a. Antara 0,800 – 1,000 : Sangat tinggi 

b. Antara 0,600 – 0,800 : Tinggi 

c. Antara 0,400 – 0,600 : Cukup 

d. Antara 0,200 – 0,400 : Rendah 

e. Antara 0,000 – 0,200 : Sangat rendah 

(Riduwan,2006:126). 

 

 

G.  Teknik Analisis Data 

1.  Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam Uji 

Kolmogorov Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel yang sedang diuji 



mempunyai sebaran kontinyu.                                                                                                                       

Syarat Hipotesis yang digunakan: 

Ho : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal 

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal 

Statistik Uji yang digunakan: 

D= |)X(Sn)X(F|max ii0  ; i = 1, 2, 3… 

Dimana: 

F0(Xi) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis 

dalam kondisi H0 

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorov 

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji 

ini adalah: 

Jika D ≤ D tabel maka Terima Ho 

Jika D > D tabel maka Tolak Ho 

 

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorov Smirnov 

Z, jika Nilai KSZ ≤ Zα maka Terima Ho, demikian juga sebaliknya. Dalam 

perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis yang 

diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi (Asymp. Significance). Jika nilai 

signifikansinya lebih kecil dari α maka tolak Ho demikian juga sebaliknya.  

(Robert G D Steel and James H Torrie, Prinsip dan Prosedur Statistika, Sebuah 

Pendekatan Biometrik. Edisi ke-2. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2000). 



2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas di gunakan uji 

Bartlett dengan langkah-langkah : 

1.  Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus : 
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2.   Harga satuan B dengan rumus : 

  B = (log   1)2

inS

 

3.  Uji Barlett di gunakan rumus statistik Chi kuadrat :

 

 
2 = ( In10) (B – (n i -1)}log S

2

i  

Dengan kriteria uji jika  χ hitung
2

 < 2

tabel  dengan α = 0,05 dan dk = (k-1) maka 

varian bersifat homogen, sedangkan jika χ hitung
2

 > 2

tabel  varian tidak homogen. 

(Sudjana,2002: 261). 

 

 

H.  Uji Keberartian dan Kelinieran 

1. Uji Keberartian  

 

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak, serta koefisien arahnya berarti atau tidak.  Uji 

keberartian regresi linier multipel menggunakan statistik F dengan rumus: 

F=
resS

regS
2

2

 



Keterangan : 

S² reg = Varians regresi 

S² res = Varians sisa  

 

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dengan α = 0,05. kriteria uji, 

apabila Fh > Ft maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi berarti. 

Sebaliknya apabila Fh < Ft maka Ho diterima yang menyatakan koefisien arah 

regresi tidak berarti. Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA berikut:  

  

Tabel 5. Tabel Analisis Varians  

 

Sumber Varian dK JK RJK Fhitung 

Regresi  1 JK(a) JK(a)  

Regresi (b/a) Residu  1 

n-2 

JK (b/a) 

JK (s) 

S
2
reg = JK (b/a) 

S
2
res = 

2

)(

n

sJK
 resS

regS
2

2

 

 

Keterangan :  

JK (a) = 
 

n

Y
2


 

 

JK (b/a) = b
  















n

YX
XY

1
 

JK (s)= JK(T)-JK(a)-JK(b/a) 

JK (T)= 2Y  

S² reg = Varians regresi 

S² sis = Varians sisa  

N = banyaknya responden 

 

(Riduwan,2006:186) 

 

 

 



2. Uji Kelinieran  

Uji kelinieran regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F dengan 

rumus: 

F=
GS

TCS
2

2

 

Keterangan : 

S²TC  = Varian Tuna cocok 

S²G  = Varian Galat  

Dengan dk (k-2) dengan dk penyebut (n-k) dengan α = 0,05. kriteria uji, 

apabila Fh < Ft maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi linier. 

Sebaliknya apabila Fh > Ft maka Ho diterima yang menyatakan koefisien arah 

regresi tidak linier.  

Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA berikut:   

Tabel 6. Tabel Analisis Varians  

Sumber 

varian 

dK JK RJK Fhitung 

Tuna cocok 

 

Galat 

k-2 

 

n- k 

JK (TC) 

 

JK(G) 

S
2
TC = 

2

)(

K

TCJK

 

S
2 

= 
kn

GJK



)(
 

 

GS

TCS
2

2

 

 

Keterangan : 

JK (a) = 
 

n

Y
2


 

JK (b/a) = b
  















n

YX
XY

1
 

JK(T)    = JK(a)-JKb/a 



JK (G ) = 
 


















n

Y
Y

2

2  

JK(TC) =JK(s)-JK(G) 

S²reg  = Varian regresi 

S²sis  = Varian sisa 

n        = banyaknya responden 

(Riduwan,2006:187) 

 

I.  Pengujian Hipotesis 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan juga mengukur keeratan hubungan antara x dan y digunakan analisis 

regresi. 

1. Regresi Linier Sederhana 

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga  dalam penelitian ini 

menggunakan statistik t dengan  model regresi sederhana dengan rumus : 

 Ŷ = a + bX 

 Keterangan : 

 a =  

 b =  

 Ŷ = Subyek dalam variabel yang diprediksikan 

 a  = Nilai intercept (konstanta) harga Y jika X=0 

 b  = Koefisien arah regresi 



 X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

 (Sugiyono,2007:204-206). 

 Setelah itu, untuk menguji signifikansi dilakukan dengan uji t, rumusnya 

adalah : 

  to =  

 Keterangan : 

to = Nilai teoritis observasi 

b = Koefisien arah regresi 

Sb = Standar deviasi 

Dengan kriteria uji adalah “ Tolak Ho dengan alternatif Ha diterima jika  thitung > 

ttabel dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2”. (Sugiyono,2004). 

 

2. Regresi Linier Multiple 

  Untuk hipotesis ketiga menggunakan rumus dengan model regresi linier 

multiple, yaitu  

  Ŷ = a + b1X1 + b2X2  

  Untuk mencari koefisien regresi a, b1, dan b2, digunakan persamaan simultan 

sebagai berikut: 

1. ∑X1Y =b1∑X1
2
+ b2∑X1∑X2 

2. ∑X2Y =b1∑X1X2+ b2∑X2
2
 



3. ∑X3Y =b1∑X1X2+ b2∑X2∑X3 

4. ∑X3Y =b1∑X1X2+ b2∑X2∑X3 

a  = Y – b1X1 – b2X2 

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F), dengan 

rumus : 

F  =  

Dengan kriteria uji, “ tolak Ho jika Fhitung > Ftabel dan Ha diterima, demikian 

pula sebaliknya, Ftabel untuk dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) 

dengan taraf signifikansi α = 0,05”.( Sugiyono,2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 

1.   Sejarah Singkat Berdirinya Mts Hasanuddin Teluk Betung 

 

Sekolah ini berdiri pada tahun1986 milik yayasan pondok pesantren 

Hasanuddin yang dipimpin KH. Abdul Mukti (ALM), Berdirinya Mts 

Hasanuddin ini diprakarsai oleh masyarakat dan pemilik yayasan 

pondok pesantren tersebut, Sejak berdirinya sekolah ini telah 

mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah. Dan saat ini 

pondok pesantren dan yayasan sekolah dipimpin oleh keturunan kedua 

yaitu KH. Farid A.M. 

 

2.Visi Misi Mts Hasanuddin Teluk Betung  

 

Visi, Misi dan Tujuan Mts Hasanuddin Teluk Betung 

 

Visi sekolah “MENJADIKAN MTS HASANUDDIN MENUJU 

SEKOLAH YANG BERPRESTASI, BERIMAN DAN 

BERTAQWA” Dengan indikator : 

1. Berprestasi dalam perolehan nilai akademis 

2. Berprestasi dalam kegiatan akademis dan non akademis 

3. Berprestasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan 

 



Misi Mts Hasanuddin Teluk Betung antara lain : 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi warga 

sekolah yang  berakhlak mulia 

2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru 

3. Meningkatkan kedisiplinan seluruh warga sekolah 

4. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga 

siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya 

5. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang proses 

pembelajaran 

 

Tujuan Mts Hasanuddin antara lain : 

1. Tercapainya nilai UAN seluruh mata pelajaran sesuai yang 

ditetapkan BNSP 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan ke 

jenjang yang  lebih tinggi 

3. Tercapainya iklim yang sehat antara warga sekolah, komite sekolah 

dan masyarakat 

4. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, indah dan nyaman 

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif 

5. Terwujudnya kehidupan warga sekolah yang agamis 

 

 

3. Situasi dan Kondisi Sekolah 

Mts Hasanuddin yang terletak di Jalan Mayor salim batu bara Gg 

Boegenvil Teluk Betung Bandar Lampung  yang mempunyai tenaga 



pengajar (guru) berjumlah 14 orang, yang merupakan lulusan D2 dan 

S1, berdiri di atas tanah seluas 2373 m
2
 yang terdiri dari: 

1. Bangunan 

2. Taman/halaman 

3. Lapangan olahraga 

4. Kebun 

5. Lain-lain 

 

Dari segi penataan kelas dan kantor sudah cukup bagus, rapi serta 

pemanfaatan tanah juga digunakan dengan sebaik mungkin sehingga 

mampu menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Mts 

Hasanuddin Teluk Betung dalam kegiatan sehari-hari didukung oleh 

sarana dan prasarana sekolah, seperti dalam tabel : 

 

     Tabel 7. Sarana dan Prasarana Mts Hasanuddin Teluk Betung 

 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Ruang kepala sekolah 1 

2 Ruang dewan guru 1 

3 Ruang tata usaha 1 

4 Ruang belajar 9 

5 Ruang computer 1 

6 Ruang UKS 1 

7 Ruang OSIS 1 

8 WC Guru 2 

9 WC Siswa 2 

10 Lapangan olahraga 1 

11 Perpustakaan 1 

12 Mushola 1 

13 Ruang koperasi 1 

14 Kantin 3 

    Sumber: Dokumentasi tata usaha Mts Hasanuddin Teluk Betung 

 

Jumlah kelas yang digunakan dalam kegiatan belajar siswa ada 9 kelas 

dengan alokasi sebagai berikut : 



1. Kelas IX ada 3 kelas 

2. Kelas VIII ada 3 kelas 

3. Kelas VII ada 3 kelas 

 

B. Gambaran Umum Responden 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah siswa kelas VIII 

Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 

120 siswa. Sampel yang diambil sebanyak 42 siswa untuk kemudian 

diminta mengisi kuesioner/angket penelitian ini. Siswa yang menjadi 

responden memilki umur sekitar 13-15 tahun. 

 

C.   Depkripsi Data 

Setelah mengadakan penelitian dan penyebaran angket pada siswa kelas 

VIII Mts Hasanuddin Bandar Lampung yang menjadi sampel 

penelitian. dan diperoleh data mengenai aktivitas belajar, minat belajar, 

media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu. Selanjutnya 

untuk menyajikan data hasil penelitian menggunakan rumus sturggless 

sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang yaitu: 

Rentang = skor terbesar – skor terkecil  

2.  Menetukan banyak kelas interval:  



  Banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n  

 3.  Menetukan panjang kelas interval 

  Panjang interval kelas  =    

 Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut 

 Tabel 8 . Hasil Uji Coba Validitas Angket Variabel X 1  

Item Soal r hitung  r tabel  Keterangan 

1 0,749 0,514 Valid 

2 0,535 0,514 Valid 

3 0,653 0,514 Valid 

4 0,629 0,514 Valid 

5 0,289 0,514 Tidak Valid 

6 0,604 0,514 Valid 

7 0,597 0,514 Valid 

8 0,753 0,514 Valid 

9 0,566 0,514 Valid 

10 0,585 0,514 Valid 

11 0,358 0,514 Tidak Valid 

12 0,620 0,514 Valid 

13 0,651 0,514 Valid 

14 0,533 0,514 Valid 

15 0,701 0,514 Valid 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data 2009 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel  , maka soal tersebut 

valid dan sebaliknya.  Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2  soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut diabaikan atau 

dibuang.  Dengan demikian angket yang di gunakan dalam penelitian 

ini berkurang menjadi 13 soal.  Kemudian dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha. 

 



 Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil r hitung > r tabel  

yaitu 0,856 > 0,514. Hal ini berarti bahwa alat instrumen yang 

digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya, nilai r = 0,856 memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 9.  Hasil Uji Coba Validitas Angket Variabel X 2  
 

Item Soal r hitung  r tabel  Keterangan 

1 0,688 0,514 Valid 

2 0,555 0,514 Valid 

3 0,199 0,514 Tidak Valid 

4 0,822 0,514 Valid 

5 0,647 0,514 Valid 

6 0,015 0,514 Tidak Valid 

7 0,765 0,514 Valid 

8 0,595 0,514 Valid 

9 0,603 0,514 Valid 

10 0,540 0,514 Valid 

11 0,527 0,514 Valid 

12 0,588 0,514 Valid 

13 0,549 0,514 Valid 

14 0,061 0,514 Tidak Valid 

15 0,786 0,514 Valid 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data 2009 

 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel  , maka soal tersebut 

valid dan sebaliknya.  Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3  soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut dihapus.  Dengan 

demikian angket yang di gunakan dalam penelitian ini berkurang 

menjadi 12 soal.  Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha.  



Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil r hitung > r tabel  

yaitu  0,837 > 0,514. Hal ini berarti bahwa alat instrumen yang 

digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya, nilai r = 0,837 memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi. 

 

Tabel 10.  Hasil Uji Coba Validitas Angket Variabel X3 

 

Item Soal r hitung  r tabel  Keterangan 

1 0,646 0,514 Valid 

2 0,654 0,514 Valid 

3 0,592 0,514 Valid 

4 0,641 0,514 Valid 

5 0,521 0,514 Valid 

6 0,565 0,514 Valid 

7 0,565 0,514 Valid 

8 0,544 0,514 Valid 

9 0,311 0,514 Tidak Valid 

10 0,554 0,514 Valid 

11 0,532 0,514 Valid 

12 0,880 0,514 Valid 

13 0,345 0,514 Tidak Valid 

14 0,537 0,514 Valid 

15 0,383 0,514 Tidak Valid 

    Sumber : Hasil Pengolahan Data 2009 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel  , maka soal tersebut 

valid dan sebaliknya.  Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3  soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut dihapus.  Dengan 

demikian angket yang di gunakan dalam penelitian ini berkurang 

menjadi 12 soal.  Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha.  



Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil r hitung > r tabel  

yaitu  0,834 > 0,514. Hal ini berarti bahwa alat instrumen yang 

digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya, nilai r = 0,834 memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 11.  Hasil Uji Coba Validitas Angket Variabel Y 
Item Soal 

r hitung  
r tabel  Keterangan 

1 0,646 0,514 Valid 

2 0,519 0,514 Valid 

3 0,619 0,514 Valid 

4 0,120 0,514 Tidak Valid 

5 0,527 0,514 Valid 

6 0,594 0,514 Valid 

7 0,571 0,514 Valid 

8 0,615 0,514 Valid 

9 0,630 0,514 Valid 

10 0,654 0,514 Valid 

11 0,340 0,514 Tidak Valid 

12 0,655 0,514 Valid 

13 0,781 0,514 Valid 

14 0,595 0,514 Valid 

15 0,559 0,514 Valid 

          Sumber : Hasil Pengolahan Data 2009 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel  , maka soal tersebut 

valid dan sebaliknya.  Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut dihapus.  Dengan 

demikian angket yang di gunakan dalam penelitian ini berkurang 

menjadi 13 soal.  Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha.  



Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil r hitung > r tabel  

yaitu  0,856 > 0,514. Hal ini berarti bahwa alat instrumen yang 

digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya, nilai r = 0,856 memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi. 

1. Data Aktivitas Belajar (X 1 ) 

Data tentang aktivitas belajar siswa diperoleh melalui penyebaran 

angket kepada siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung yang 

telah diambil sampel dari jumlah populasi sesungguhnya, jumlah 

sampel yang diambil sebanyak  42 siswa dengan 15 item soal, setiap 

soal terdiri atas 5 alternatif jawaban dengan pemberian skor 5-1 dan 

diperoleh skor  tertinggi adalah 69 dan terendah 21. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut : 

Rentang  = 69 - 21= 48 

Banyak Kelas = 1+3,3 log 42 

   = 6,357 (dibulatkan 7) 

Panjang Kelas 
7

48
  = 6,85 (Dibulatkan 7) 

 

 

 



          Tabel 12.  Distribusi Frekuensi Aktivitas Belajar (X 1 ) 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 21 – 27 1 2,38 

2 28 – 34 3 7,14 

3 35 – 41 1 2,38 

4 42 – 48 16 38,09 

5 49 – 55 10 23,81 

6 56 – 62 6 14,29 

7 63 – 69 5 11,90 

 Jumlah 42 100 

            Sumber : Hasil Pengolahan Data 2009 

 

Berdasarkan tabel diatas, untuk mengelompokkan data menjadi kategori 

tinggi, sedang, dan rendah.  Seperti terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 13.  Kategori Aktivitas Belajar (X1) 

No Kategori Kelas Interval Frekuensi Persentase % 

1 Rendah 21 – 33 6 47.62 

2 Sedang 34 – 48 16 38,09 

3 Tinggi 49 – 69 20 14,29 

Jumlah 42 100 

                Sumber :Hasil Pengolahan Data 2009 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa aktivitas belajar pada Mts 

Hasanuddin Teluk Betung dari 42 responden yang berpendapat bahwa 

kategori rendah berjumlah 6 orang (14,29%), kategori sedang berjumlah 

16 orang (38,09%), dan kategori tinggi berjumlah 20 orang (47,62%).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar di Mts 

Hasanuddin Teluk Betung tergolong tinggi yaitu ditunjukan pada kelas 

interval 49 - 69 dengan persentase 47,62% dari jumlah total responden.  

 

 



2. Data Minat Belajar (X2) 

Data minat belajar diperoleh melalui penyebaran angket kepada siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung yang telah diambil sampel  42 

siswa dengan 15 item soal terdiri atas 5 alternatif  jawaban dengan 

pemberian skor 5 – 1 dan diperoleh skor terbesar 67 dan terendah 31.  

Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut : 

Rentang  = 67 - 31 = 36  

Banyak Kelas = 1+3,3 log 42 

   = 6,357 (dibulatkan 7) 

Panjang Kelas 
7

36
  = 5,14 (dibulatkan 6) 

 Tabel 14.  Minat Belajar (X2) 

 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 31 – 36 3 7,14 

2 37 – 42 9 21,43 

3 43 – 48 9 21,43 

4 49 – 54 4 9,53 

5 55 – 60 12 28,57 

6 61- 66 2 4,76 

7 67 – 72 3 7,14 

Jumlah 42 100 

         Sumber : Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi variabel 

minat  belajar dapat digolongkan kedalam kategori tinggi, sedang, dan 

rendah.  Seperti terlihat dalam tabel berikut: 

 

 



 Tabel 15.  Kategori Minat Belajar (X2) 

No Kategori Kelas Interval Frekuensi Persentase 

% 

1      Rendah 31 – 40 8 19,05 

2 Sedang 41 – 57 23 54,76 

3 Tinggi 58 - 67 11 26,19 

Jumlah 42 100 

           Sumber :Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa minat belajar pada Mts 

Hasanuddin dari 42 responden yang berpendapat bahwa kategori rendah 

berjumlah 8 orang (19,05%), kategori sedang berjumlah 23 orang 

(54,76%), dan kategori tinggi berjumlah 11orang (26,19%).  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar di Mts Hasanuddin 

Teluk Betung  tergolong sedang  yaitu ditunjukan pada kelas interval 

41-57 dengan persentase 54,76% dari jumlah total responden.  

3. Data Media Pembelajaran (X3) 

Data media pembelajaran diperoleh melalui penyebaran angket kepada 

siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung yang telah diambil 

sampel 42 siswa dengan 15 item soal terdiri atas 5 alternatif  jawaban 

dengan pemberian skor 5 – 1 dan diperoleh skor terbesar 71 dan 

terendah 28.  Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai 

berikut : 

Rentang  = 71- 28 = 43  

Banyak Kelas = 1+3,3 log 42 

   = 6,357 (dibulatkan 7) 



Panjang Kelas 
7

43
  = 6,143 (dibulatkan 7) 

Tabel 16.  Media Pembelajaran 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 28 - 34 3 7,14 

2 35 - 41 1 2,38 

3 42 - 48 16 38,09 

4 49 - 55 12 28,57 

5 56 - 62 7 16,67 

6 63 - 69 2 4,76 

7 70 - 76 1 2,38 

Jumlah 42 100 

         Sumber : Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi variabel 

media pembelajaran dapat digolongkan kedalam kategori tinggi, 

sedang, dan rendah.  Seperti terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 17.  Kategori Media Pembelajaran (X3) 

No Kategori Kelas Interval Frekuensi Persentase % 

1 Rendah 28 – 39 8 19,05 

2 Sedang 40 – 48 13 30,95 

3 Tinggi 49 – 71 21 50 

Jumlah 42 100 

    Sumber :Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa media pembelajaran pada Mts 

Hasanuddin dari 42 responden yang berpendapat bahwa kategori rendah 

berjumlah 8 orang (19,05%), kategori sedang berjumlah 13 orang 

(30,95%), dan kategori tinggi berjumlah 21orang (50%).  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran di 

Mts Hasanuddin Teluk Betung  tergolong tinggi  yaitu ditunjukan pada 

kelas interval 49 -71 dengan persentase 50% dari jumlah total 

responden.  



4. Data Hasil Belajar (Y) 

Data tentang hasil belajar IPS Terpadu diperoleh dari nilai ujian 

semester siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung semester 

ganjil tahun pelajaran 2008/2009. Diperoleh nilai tertinggi adalah 71 

dan terendah 36. Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah 

sebagai berikut : 

Rentang  = 71 - 36 = 35  

Banyak Kelas = 1+3,3 log 42 

   = 6,357 (dibulatkan 7) 

Panjang Kelas 
7

35
  = 5  

 Tabel 18.  Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar (Y) 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 36 – 40 8 19,05 

2 41 – 45 4 9,52 

3 46 – 50 13 30,95 

4 51 – 55 6 14,28 

5 56 – 60 2 4,76 

6 61 – 66 6 14,28 

7 67 – 71 3 7,14 

Jumlah 42 100 

       Sumber : Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi variabel 

hasil belajar dapat digolongkan kedalam kategori tinggi, sedang, dan 

rendah.  Seperti terlihat dalam tabel berikut. 

 

 



Tabel 19.  Kategori Hasil Belajar (Y) 

No Kategori Kelas Interval Frekuensi Persentase % 

1 Rendah 36 – 45 10 23,81% 

2 Sedang 46 – 61 17 40,48% 

3 Tinggi 62 – 71 15 35,71% 

Jumlah 42 100 

           Sumber :Hasil Pengolahan 2009 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil belajar pada Mts 

Hasanuddin Teluk Betung dari 42 responden yang berpendapat bahwa 

kategori rendah berjumlah 10 orang (23,81%), kategori sedang 

berjumlah 17 orang (40,48%), dan kategori tinggi berjumlah 15 orang 

(35,71%).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di 

Mts Hasanuddin tergolong sedang  yaitu ditunjukan pada kelas interval 

46-61 dengan persentase 40,48% dari jumlah total responden.  

 

D.   Pengujian Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov. 

Yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berdistribusi normal ataukah tidak, dari tiga variabel X dan satu 

variabel Y tersebut ternyata memiliki distribusi normal.  Hal ini didapat 

dari perhitungan yang menyatakan bahwa. 

 

 

 



Tabel 20.   Hasil Uji Normalitas 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

X1 1,005 1,645 Berdistribusi 

Normal 

X2 1,062 1,645 Berdistribusi 

Normal 

X3 0,693 1,645 Berdistribusi 

Normal 

Y 0,880 1,645 Berdistribusi 

Normal 

    Sumber : Hasil pengolahan data 2009 

 

Untuk menguji normalitas digunakan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Sampel berasal dari sampel yang berdistribusi normal 

Ho : Sampel berasal dari sampel yang tidak distribusi normal 

Dengan taraf sigifikan 0,05 dan SK 0,95 adalah 1,645 berdasarkan tabel 

diatas menunjukkan bahwa sampel berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil mempunyai varians yang homogen atau sama. Setelah dilakukan 

Uji homogenitas dengan Uji Barlett diperoleh jika σ = 0.05 dari daftar 

Chi Bartlett  diperoleh nilai  χ2 hitung sebesar 0,396 sedangkan χ2 tabel 

pada dk = k-1 = 4-1 = 3 sebesar 7,815, Karena  χ2 hitung < χ2 tabel maka 

ragam dari keempat variabel homogen. 

 

 

 

 



E. Uji Keberartian dan Kelinieran 

1. Uji Keberartian dan Kelinieran Variabel X1 terhadap Y 

Kriteria pengujian jika Fhitung< Ftabel  artinya data berpola linier dan jika 

tabelhitung FF   artinya data berpola tidak linier (Riduwan,2004 : 187) dengan 

kriteria taraf nyata α = 0,05 didapat F tabel 2,118  Karena Fhitung< Ftabel  atau 

1,393<2,118 maka hipotesis model regresi dapat diterima. 

Jika diambil tingkat signifikansi, α = 0,05 pada dk (1,40), diperoleh F tabel  

= 4,085. Kesimpulan koefisien arah regresi berarti, karena tabelhitung FF   

atau 26,807 > 4,085. Artinya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

tingkat keberartian dan kelinieran status regresi setelah dibandingkan 

dengan F tabel maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 adalah linier 

terhadap Y. 

 

2. Uji Keberartian dan Kelinieran Variabel X2 terhadap Y 

Kriteria pengujian jika Fhitung< Ftabel  artinya data berpola linier dan jika 

tabelhitung FF   artinya data berpola tidak linier (Riduwan,2004 : 187) dengan 

kriteria taraf nyata α = 0,05 didapat F tabel 2,199 Karena Fhitung< Ftabel  atau 

1,684<2,199 maka hipotesis model regresi dapat diterima. 

Jika diambil tingkat signifikansi, α = 0,05 pada dk (1,40), diperoleh F tabel  

= 4,085. Kesimpulan koefisien arah regresi berarti, karena tabelhitung FF   

atau 9,801> 4,085. Artinya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat 

keberartian dan kelinieran status regresi setelah dibandingkan dengan F 



tabel maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X2 adalah linier terhadap 

Y. 

 

3. Uji Keberartian dan Kelinieran Variabel X3 terhadap Y 

Kriteria pengujian jika Fhitung< Ftabel  artinya data berpola linier dan jika 

tabelhitung FF   artinya data berpola tidak linier (Riduwan,2004 : 187) dengan 

kriteria taraf nyata α = 0,05 didapat F tabel 2,165 Karena Fhitung< Ftabel  atau 

0,716<2,165 maka hipotesis model regresi dapat diterima. 

Jika diambil tingkat signifikansi, α = 0,05 pada dk (1,40), diperoleh F tabel  

= 4,085. Kesimpulan koefisien arah regresi berarti, karena tabelhitung FF   

atau 29,097 > 4,085. Artinya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

tingkat keberartian dan kelinieran status regresi setelah dibandingkan 

dengan F tabel maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X2 adalah linier 

terhadap Y. 

F.   Uji Hipotesis 

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh aktivitas belajar, minat belajar 

dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung tahun Pelajaran 2008/2009, 

maka digunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis 

pertama, dan  kedua. Sedangkan untuk menguji hipotesis ketiga 

menggunakan rumus regresi linier multipel. 

 

 



1. Uji Hipotesis Pertama 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

 Ho        =  Tidak ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas    VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin 

Teluk Betung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 H1   =  Ada pengaruh pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa    kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin 

Teluk Betung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS Terpadu. Berdasarkan perhitungan 

didapat koefisien korelasi (r) 0,633. Hasil pengujian menunjukan bahwa 

koefisien korelasi rhitung > rtabel  yaitu 0,633 > 0,304 ini berarti terdapat 

hubungan sebesar 0,633 antara aktivitas belajar dengan hasil  belajar IPS 

Terpadu, dengan koefisien determinasi (r
2
) 0,401. Jadi besarnya sumbangan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu sebesar 40,1% 

sedangkan 59,9% nya adalah yang telah disumbangkan oleh faktor lain. 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi didapat persaman regresi  

Ŷ  = 18,462 + 0,638X. Koefisien regresi (b) sebesar 0,638  berarti setiap 

aktivitas belajar maka akan meningkat pula hasil belajar IPS Terpadu siswa 

sebesar 0,638. Untuk menguji signifikansi antara aktivitas belajar terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa dilakukan uji t. Dari hasil pengolahan data 

diperoleh t hitung sebesar 5,178 dengan α = 0,05 dan  dk = (n-2) diperoleh 

nilai t tabel 2,021 maka tabelhitung tt  yaitu 5,178 > 2,021.  Sehingga terbukti 



bahwa ada  pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Bandar 

Lampung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

2. Uji Hipotesis kedua 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Ho  =  Tidak ada pengaruh minat belajar terhadap hasil  belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung 

tahun Pelajaran 2008/2009. 

H1  =   Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil  belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung 

tahun Pelajaran 2008/2009. 

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

minat belajar dengan hasil belajar IPS Terpadu. Berdasarkan perhitungan 

didapat koefisien korelasi (r) 0,444. Hasil pengujian menunjukan bahwa 

koefisien korelasi rhitung > rtabel  yaitu 0,444 > 0,304  ini berarti terdapat 

pengaruh sebesar 0,444 antara minat belajar terhadap hasil  belajar IPS 

Terpadu, dengan koefisien determinasi (r
2
) 0,197. Jadi besarnya sumbangan 

minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu sebesar 19,7% sedangkan 

80,3% nya adalah yang telah disumbangkan oleh faktor lain. 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi didapat persaman regresi  

Ŷ  = 28,169 + 0,439X. Koefisien regresi (b) sebesar 0,439  berarti setiap 

penumbuhan minat belajar yang besar maka akan meningkat pula hasil 



belajar IPS Terpadu siswa sebesar 0,439 Untuk menguji signifikansi antara 

minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa dilakukan uji t. Dari 

hasil pengolahan data diperoleh t hitung sebesar 3,131 dengan α = 0,05 dan  

dk = (n-2) diperoleh nilai t tabel 2,021 maka tabelhitung tt  yaitu 3.131> 

2,021.  Sehingga terbukti bahwa ada  pengaruh minat belajar terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar Lampung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

3. Uji Hipotesis ketiga 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Ho  =  Tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil  belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk 

Betung tahun Pelajaran 2008/2009. 

H1  =   Ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil  belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk 

Betung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

media pembelajaran dengan hasil belajar IPS Terpadu. Berdasarkan 

perhitungan didapat koefisien korelasi (r) 0,649. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa koefisien korelasi rhitung > rtabel  yaitu 0,649> 0,304  ini 

berarti terdapat hubungan sebesar 0,649 antara media pembelajaran dengan 

hasil belajar IPS Terpadu, dengan koefisien determinasi (r
2
) 0,421. Jadi 

besarnya sumbangan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 



Terpadu sebesar 42,1% sedangkan 57,9% nya adalah yang telah 

disumbangkan oleh faktor lain. 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi didapat persaman regresi  

Ŷ  = 15,313 + 0,700X. Koefisien regresi (b) sebesar 0,700 berarti setiap 

penggunaan media pembelajaran yang baik maka akan meningkat pula hasil 

belajar IPS Terpadu siswa sebesar 0,700. Untuk menguji signifikansi antara 

media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa dilakukan uji 

t. Dari hasil pengolahan data diperoleh t hitung sebesar 5,394 dengan α = 

0,05 dan  dk = (n-2) diperoleh nilai t tabel 2,021 maka tabelhitung tt  yaitu 

5,394> 2,021  Sehingga terbukti bahwa ada  pengaruh media  pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Semester ganjil Mts 

Hasanuddin Teluk Betung tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

4. Uji Hipotesis keempat 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho = Tidak ada pengaruh aktivitas belajar,minat belajar dan media 

pembelajaran terhadap hasil  belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung tahun Pelajaran 

2008/2009. 

H1 = Ada pengaruh aktivitas belajar,minat belajar dan media 

pembelajaran terhadap hasil  belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

Semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung tahun Pelajaran 

2008/2009. 

 

 



Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

aktivitas belajar,minat belajar dan media pembelajaran terhadap hasil  

belajar IPS Terpadu Berdasarkan perhitungan didapat koefisien korelasi (r) 

0,520. Hasil pengujian menunjukan bahwa koefisien rhitung > rtabel yaitu 

0,520> 0,304 ini berarti terdapat hubungan sebesar 0,520 antara aktivitas 

belajar,minat belajar dan media pembelajaran dengan hasil belajar IPS 

Terpadu, dengan koefisien determinasi (R
2
) 0,721. Jadi besarnya sumbangan 

aktivitas belajar,minat belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu sebesar 72,1% sedangkan 27,9% nya adalah yang telah 

disumbangkan oleh faktor lain. 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi didapat persaman regresi 

Ŷ = 5,052 + 0,358X1 + 0,228X2 + 0,321X3 

Keterangan:  

a. Konstanta sebesar 5,052 menyatakan bahwa jika tidak ada skor aktivitas 

belajar,minat belajar dan media pembelajaran belajar (X=0) maka skor 

hasil belajar IPS Terpadu sebesar 5,052. 

b. Koefisien regresi X1 sebesar 0,358 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan dimensi aktivitas belajar maka akan bertambah 

aktivitas belajar sebesar 0,358. 

c. Koefisien regresi X2 sebesar 0,228 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan dimensi minat belajar maka akan bertambah 

minat belajar sebesar 0,228. 



d. Koefisien regresi X3 sebesar 0,321 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan dimensi media pembelajaran maka akan 

bertambah media pembelajaran sebesar 0,321. 

 

G.   Pembahasan  

1.  Pengaruh Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu 

Siswa Kelas VIII Semester Ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung 

Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu. Ini dibuktikan melalui 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,633 dan hasil pengujian menunjukam bahwa 

koefisien korelasi r hitung > r tabel yaitu 0,633 > 0,304 ini berarti terdapat 

hubungan sebesar 0,633 antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS 

Terpadu, termasuk kategori tingkat hubungan yang tinggi dengan koefisien 

determinasi ( r
2
 ) 0,401, yang berarti hasil belajar IPS terpadu dipengaruhi 

aktivitas belajar sebesar 40,1% sisanya 59,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Setelah diketahui adanya hubungan kedua variabel tersebut maka 

dilanjutkan dengan pengujian statistik t dengan model regresi linier 

sederhana dengan konstanta a = 18,462 dan b = 0,638.  Sehingga bentuk 

persamaan regresinya menjadi : 

Ŷ  = 18,462 + 0,638X 

Konstanta sebesar 18,462 menyatakan bahwa jika tidak ada skor aktivitas 

belajar (X1=0) maka skor prestasi belajar IPS Terpadu sebesar 18,462. 

Koefisien regresi untuk X1 sebesar 0,638 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (sangat setuju) satu satuan X maka akan meningkatkan hasil 



belajar IPS Terpadu sebesar 0,638 Sedangkan hasilnya diperoleh thitung > 

ttabel  atau 5,178 > 2,021. Dengan demikian ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil  belajar IPS Terpadu karena 

semakin baik aktivitas belajar diharapkan akan semakin baik pula hasil 

belajar IPS Terpadu yang ada  pada Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

Paul B.Diedrich dalam Hamalik (2004) mengklasifikasikan aktivitas siswa 

dalam 8 kelas yaitu: 

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memerhatikan 

gambar    demonstrasi,  percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi. 

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat 

grafik, peta, dan diagram. 

6.Motor Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7.Mental Activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8.Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari 

untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar semakin 

ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran akan lebih cepat 

tercapai. 



Berdasarkan pendapat-pendapat diatas disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara aktivitas belajara terhadap prestasi belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII di Mts Hasanuddin tahun pelajaran 2008/2009. Jadi, 

apabila semakin baik aktivitas belajar yang dilakukan seorang siswa, maka 

semakin baik pula hasil belajar yang akan dicapai siswa.  

 

1. Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII Semester Ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun 

Pelajaran 2008/2009 

 

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara 

minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu. Ini dibuktikan melalui 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,444.  dan hasil pengujian menunjukam 

bahwa koefisien korelasi r hitung > r tabel yaitu 0,444> 0,304  ini berarti 

terdapat hubungan sebesar 0,444 antara minat  belajar dengan hasil belajar 

IPS Terpadu, termasuk kategori tingkat hubungan yang tinggi dengan 

koefisien determinasi ( r
2
 ) 0,197, yang berarti kegiatan belajar siswa 

dipengaruhi minat belajar sebesar 0,197%, sisanya 80,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Setelah diketahui adanya hubungan kedua variabel tersebut 

maka dilanjutkan dengan pengujian statistik t dengan model regresi linier 

sederhana dengan konstanta a = 28,169 dan b = 0,439 Sehingga bentuk 

persamaan regresinya menjadi : 

Ŷ  = 28,169 + 0,439X 

Konstanta sebesar 28,169  menyatakan bahwa jika tidak ada skor minat  

belajar (X2=0)  maka skor hasil belajar IPS Terpadu sebesar 28,169. 

Koefisien regresi untuk X2 sebesar 0,439 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (sangat setuju) satu satuan X maka akan meningkatkan hasil 



belajar IPS Terpadu sebesar 0,439. Sedangkan hasilnya diperoleh thitung > 

ttabel  atau 3.131> 2,021 Dengan demikian ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu yang ada  

pada Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

E.P Hutabarat (2003: 15): mengemukakan ”Kegiatan belajar akan lebih 

berhasil jika minat orang yang belajar besar terhadap bahan yang 

dipelajarinya, salah satu upaya yang penting dalam kegiatan belajar adalah 

membangkitkan minat terhadap semua mata pelajaran yang dihadapi, jika 

minat tersebut dapat ditimbulkan maka kegiatan belajar akan   

 

Pendapat diatas didukung oleh pernyataan berikut: 

”Proses belajar itu akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat. 

Minat ini antara lain dapat dikembangkan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

b. Menghubungkan adanya persoalan yang lampau 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

 (Sardiman,2001:93) 

 

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya 

yang penting dalam kegiatan belajar adalah membangkitkan minat terhadap 

semua mata pelajaran yang dihadapi, jika minat tersebut dapat ditimbulkan 

maka kegiatan belajar akan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. 

 

2. Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu 

Siswa Kelas VIII Semester Ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung 

Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh media 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu. Ini dibuktikan melalui 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,649.  dan hasil pengujian menunjukam 

bahwa koefisien korelasi r hitung > r tabel yaitu 0,649> 0,304 ini berarti 

terdapat hubungan sebesar 0,649 antara media pembelajaran dengan hasil 

belajar IPS Terpadu, termasuk kategori tingkat hubungan yang tinggi 



dengan koefisien determinasi ( r
2
 ) 0,421, yang berarti kegiatan belajar siswa 

dipengaruhi media pembelajaran sebesar 42,1% sisanya 57,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Setelah diketahui adanya hubungan kedua variabel tersebut maka 

dilanjutkan dengan pengujian statistik t dengan model regresi linier 

sederhana dengan konstanta a = 15,313 dan b = 0,700. Sehingga bentuk 

persamaan regresinya menjadi : 

Ŷ  = 15,313 + 0,700X  

Konstanta sebesar 15,313 menyatakan bahwa jika tidak ada skor minat  

belajar (X2=0)  maka skor hasil belajar IPS Terpadu sebesar 15,313. 

Koefisien regresi untuk X2 sebesar 0,700 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (sangat setuju) satu satuan X maka akan meningkatkan hasil 

belajar IPS Terpadu sebesar 0,700. Sedangkan hasilnya diperoleh thitung > 

ttabel  atau 5,394> 2,021. Dengan demikian ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

yang ada  pada Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Menurut M. Uzer Usman (2005:32) nilai dan manfaat penggunaan media 

mengajar antara lain: 

1. Meletakkan dasar-dasar yag konkret untuk berfikir. 

2. Memperbesar perhatian siswa. 

3. Membuat pelajaran lebih manetap atau tidak mudah dilupakan  

4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri dikalangan para siswa. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

7. Sangat menarik minat Siswa dalam belajar. 

8. Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan 

banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda 

yang sebenarnya atau alat lain. 



Dari uaraian diatas, manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar memberikan kemudahan bagi Guru dalam menyampaikan isi 

materi pelajaran dan memberikan kemudahan pada Siswa menyerap materi 

pelajaran yang dipelajarinya. Daya serap yang diterima Siswa dengan 

penggunaan media akan berbeda dibandingkan dengan Guru yang tidak 

menggunakan media dalam mengajar. Dengan daya serap yang baik akan 

memudahkan Siswa menyerap setiap pelajaran yang diberikan dan tentu saja 

akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

 

3. Pengaruh Aktivitas Belajar, Minat Belajar dan Media Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Semester 

Ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapatak aktivitas 

belajar,minat belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu. Ini dibuktikan melalui koefisien korelasi (r) sebesar 0,520. dan 

hasil pengujian menunjukam bahwa koefisien korelasi r hitung > r tabel  yaitu  

0,520 > 0,304 ini berarti terdapat pengaruh sebesar 0,520 antara aktivitas 

belajar,minat belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu, termasuk kategori tingkat hubungan yang tinggi dengan koefisien 

determinasi ( R
2
 ) 0,721, dan setelah dikonsultasikan ke kriteria korelasi 

maka hubungan sebesar 0,721 terletak antara 0,400 sampai dengan 0,800 = 

cukup dengan interprestasi sedang (Riduwan, 2004 : 110) yang berarti 

besarnya sumbangan akivitas belajar,minat belajar dan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil Mts 

Hasanuddin Teluk Betung  tahun pelajaran 2008/2009 hanya sebesar 72,1% 

sisanya 27,9%  dipengaruhi oleh faktor lain. 



 

Bentuk Persamaan Regresi Linier Mutiple yaitu : 

Ŷ = 5,052 + 0,358X1 + 0,228X2 + 0,321X3 

Konstanta sebesar 5,052 menyatakan bahwa jika tidak ada skor aktivitas 

belajar (X1=0) maka skor hasil belajar IPS Terpadu sebesar 5,052. Koefisien 

regresi untuk X1 sebesar 0,358 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(sangat setuju) satu satuan X maka akan meningkatkan hasil belajar IPS 

Terpadu sebesar 0,358. Koefisien regresi X2 sebesar 0,228 menyatakan 

bahwa setiap penambahan (sangat setuju) satu satuan X maka akan 

meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu sebesar 0,288. Koefisien regresi X3 

sebesar 0,321 menyatakan bahwa setiap penambahan (sangat setuju) satu 

satuan X maka akan meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu sebesar 0,321. 

Kemudian kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 Fhitung > Ftabel 

hasilnya diperoleh 13,724>2,852  dengan koefisien korelasi (r) 0,520. 

dengan koefisien determinasi (R
2
) 0,721 sehingga terbukti bahwa ada 

pengaruh antara aktivitas belajar,minat belajar dan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil Mts 

Hasanuddin Teluk Betung tahun pelajaran 2008/2009. 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas disimpulkan bahwa jika aktivitas 

belajar,minat belajar dan media pembelajaran baik maka semakin baik pula 

hasil belajar IPS Terpadu siswa. 

Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 



lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak 

sekali baik sifat maupun jenisnya, karena itu tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Adapun 

jenis-jenis belajar menurut Slameto yaitu: 

  1. Belajar bagaian (part learning) 

  2. Belajar dengan wawasan (learning by insight) 

  3. Belajar diskriminatif (discrimintif learning) 

  4. Belajar global atau keseluruhan (global wrote learning) 

  5. Belajar incidental (inscidentil learning) 

  6. Belajar instrumental (instrumental learning) 

  7. Belajar intensional (intentional learning) 

  8. Belajar laten (latent learning) 

  9. Belajar mental (mental learning) 

10. Belajar produktif (produktiv learning) 

11. Belajar verbal  

(Slameto, 2003 : 5 – 8) 

 

Prinsip-prinsip belajar yang hanya memberikan petunjuk umum tentang 

belajar. Tetapi prinsip-prinsip itu tidak dapat dijadikan hukum belajar yang 

bersifat mutlak, kalau tujuan belajar berbeda maka dengan sendirinya cara 

belajar juga harus berbeda. Oleh karena itu, belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar adalah: 

1.  Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar melakukan 

banyak kegiatan baik kegiatan neural sistem, seperti melihat, mendengar, 

merasakan, berpikir, kegiatan motoris, dan sebagainya maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara 



praktis dan diadakan ulangan secara kontinu di bawah kondisi yang 

serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

2.  Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami. 

3.  Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya dilakukan 

dalam suasana yang menyenangkan. 

4.  Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. Keberhasilannya akan menimbulkan kepuasan dan 

mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan 

frustasi. 

5.  Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara berurutan 

diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

6.  Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian 

yang dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar. 

Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk menerima 

pengalaman-pengalaman baru dan pengertian-pengertian baru. 

7.  Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor 

kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, minat, 

kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. 

8.  Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa 

belajar lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila 

murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi 

dirinya. Namun demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka 

belajar juga sulit untuk berhasil. 

9.  Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 

yang sempurna. Karena itu faktor fisiologis sangat menentukan berhasil 

atau tidaknya murid yang belajar. 

10.Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan 

lebih mudah berpikir kreatif dan lebih cepat mengambil keputusan.  

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

belajar dapat dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang dapat mempengaruhi 

tercapainya hasil belajar, faktor latihan agar siswa dapat memahami materi 

yang telah disamapaikan, faktor suasana agar siswa dapat belajar dengan 

tenang, faktor asosiasi yang dapat memberikan pengalaman belajar, faktor 



kesiapan belajar agar tercapainya hasil belajar yang maksimal, faktor minat 

dan usaha harus sejalan agar siswa dapat belajar dengan maksimal, faktor 

fisiologis harus diperhatikan karena faktor fisiologis sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar, faktor intelegensi sangat diperhatiakan 

untuk mengetahui cara berpikir siswa dalam mengambil keputusan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan. 

Berdasarakan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2008/2009, diperoleh thitung > ttabel = 5,178 > 2,021 dengan 

koefisien korelasi (r) 0,633 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,401 atau 

40,1%   

2. Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009, 

diperoleh thitung > ttabel = 3.131> 2,021. dengan koefisien korelasi (r) 

0,444 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,197 atau 19,7%. 

3. Ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Mts  Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 

2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 5,394> 2,021  dengan keeratan 

hubungan koefisien korelasi (r) 0,649 dan koefisien determinasi (r
2
) 

0,421 atau 42,1%.  

4. Ada pengaruh aktivitas belajar,minat belajar dan  media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts Hasanuddin 

Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 



13,724>2,852  dengan keeratan hubungan koefisien korelasi (r) 0,520. 

dan koefisien determinasi (R
2
) 0,721 atau 72,1%.  

 

B. Saran 

Berdasar hasil penelitian tentang pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts 

Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009, maka sebagai saran 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar, hendaknya siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dalam proses belajar mengajar maupun mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

2. Untuk meningkatkan minat belajar siswa harus memiliki rasa keingin 

tahuan yang tinggi. Minat belajar yang tinggi akan berdampak pada hasil 

atau prestasi belajar yang baik, jadi semakin tinggi minat belajar maka 

akan semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai. 

3. Guru hendaknya lebih kreatif dalam menyajikan suatu materi pelajaran 

yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran. Dengan media mengajar yang baik setiap materi yang 

diajarkan dapat dengan mudah diterima dan diserap serta tentunya menarik 

untuk dipelajari oleh siswa. 

4.  Hendaknya pihak sekolah dan orang tua menyediakan sarana belajar yang 

lengkap agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. 

 

 

 



 

 

Kisi-kisi Angket  

 

Kisi-kisi Angket Penelitian 

 

 

Variabel Konsep Variabel Sub Indikator Indikator Skala 

Pengukuran 

No 

item 

Aktivitas 

Belajar 

(X1) 

Aktivitas belajar 

adalah aktivitas 

yang bersifat 

fisik maupun 

mental. 

(Sardiman A.M 

2008:100) 

Aktivitas 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Mental 

 

 Mencatat 

 Merangkum 

pelajaran 

 Membaca  

 Mengerjakan 

soal 

 Mempraktekkan  

 Mendengarkan  

 

 

 Mengingat  

 Menyanggah  

 Menganalisis  

 Melihat 

 Memperhatikan  

 Memecahkan 

masalah 

Interval 1,2 

3 

 

4 

5,6 

 

7 

8 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13,14 

15 

 

Minat 

Belajar 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat adalah 

kecenderungan 

untuk tetap  

memperhatikan 

atau melakukan 

aktivitas  secara 

terus menerus 

dan disertai rasa 

senang 

(Slameto, 2003: 

57) 

Memperhatik

an  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

belajar 

 

 

 

 

Rasa senang/ 

tertarik 

 

 Perhatian 

terhadap belajar 

 pemberitahuan 

hasil ujian  

 meningkatkan 

aktifitas belajar 

untuk 

mendapatkan 

hasil lebih baik 

 

 Belajar mandiri 

 Belajar dengan 

guru, teman 

atau orang yang 

faham 

 

 Tujuan belajar 

Interval  1,2 

 

3,4 

 

5,6,7 

 

 

 

 

 

8,9,10 

11,12 

 

 

 

 

 

13,14,

15 



Media 

pembelaj

aran  

(X3) 

Media adalah 

segala sesuatu 

yang dapat 

digunakan 

untuk 

menyalurkan 

pesan dari 

pengirim 

kepenerima 

sehungga dapat 

merangsang 

pikiran, 

perasaan, 

perhatian, dan 

minat serta 

perhatian siswa 

sedemikian 

rupa sehingga 

proses belajar 

terjadi  

(A.S. Sadiman, 

2005:6) 

Menyalurkan 

pesan 

 

 

 

 

 

Merangsang 

fikiran 

 

 

 

 

 

Merangsang 

perasaann 

 

 

 

 

 

 

 

Merangsang 

perhatian 

 

 

 

 

 

Merangsang 

minat 

 Materi padat 

 Kurikulum yang 

kompleks 

 Manajemen 

kelas kondusif 

 

 

 Optimalisasi 

kemampuan 

siswa 

 Daya serap 
siswa baik 
 

 

 Optimalisasi 
semangat 
belajar siswa 

 Siswa senang 
mengikuti 
kegiatan belajar 
 

 

 Siswa aktif 
belajar 

 Siswa lebih 
fokus dalam 
belajar 

 

 Siswa rajin 

belajar 

 Suasana belajar 

yang nyaman 

Interval 1,2 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6,7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

12,13 

 

14,15 

Hasil 

Belajar 

(Y) 

         

Kriteria hasil 

belajar meliputi: 

pengetahuan, 

pemahaman, 

aplikasi, analisa, 

sintesa, dan 

evaluasi. (Asep 

Jihad dan Abdul 

Haris2008:4) 

Pengetahuan 

 

 

 

Pemahaman 

 

 

 

Aplikasi 

 

 

 

 Mendefinisikan 

 Melaporkan 

 Mengulang 

 

 Menterjemah 

 Diskusi 

 Mengidentfikasi 

 

 Menerapkan 

 Menggunakan 

 Mempraktekkan 

 

Interval  1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 



 

Analisa 

 

 

Sintesa 

 

 

 

Evaluasi 

 

 

 

 Menganalisa 

 Membedakan 

 

 Memanage 

 Mengorganisasi

kan 

 

 Nilai  

 Memecahkan 

masalah 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR, MINAT BELAJAR DAN 

MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR IPS 

TERPADU SISWA KELAS VIII MTS HASANUDDIN BANDAR 

LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 

A. Pengantar 

 

Daftar angket yang saya buat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

selengkap-lengkapnya guna untuk menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Aktivitas Belajar, Minat Belajar dan Pemanfaatan Media 

Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Mts Hasanuddin 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009” tempat anda sekolah. 

 

Dalam angket ini anda diharapkan dapat memberikan jawaban secara jujur dan 

benar sesuai dengan apa yang anda alami dan yang telah anda lakukan 

menurut keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban anda tidak akan 

berpengaruh terhadap nilai atau apapun dan kerahasiaanya terjamin. 

Kesediaan anda mengisi angket ini merupakan jasa yang sangat berharga bagi 

penulis guna untuk menyelesaikan penelitian ini, atas kesediaanya penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

B. Petunjuk Pengisian 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pilihlah salah satu jawaban yag menurut anda paling sesuai atau paling 

mendekati dengan pendapat anda tentang pertanyaan/ pernyataan berikut ini : 

 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

R  : Ragu-Ragu 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

C.  Biodata Responden 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen  :           

                                                                                                                      



A.     Aktivitas Belajar 

 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

  1 Setiap kali guru memberi kesempatan 

mencatat materi pelajaran yang telah 

dijelasakan saya selalu mencatatnya. 

     

  2 Saya tidak selalu mencatat setiap kali guru 

memberi kesempatan untuk mencatat materi 

yang telah dijelaskan.  

     

  3 Saya selalu merangkum pelajaran IPS 

Terpadu sebelum pembelajaran berlangsung 

     

  4 Saya akan membaca kembali materi yang 

telah disampaikan oleh guru bidang studi IPS 

Terpadu. 

     

  5 Saya akan selalu mengerjakan soal dan tugas 

sampai selesai.  

     

  6 Apabila ada tugas IPS Terpadu yang 

diberikan oleh guru saya selalu mengerjakan 

bersama-sama teman.  

     

  7 Saya selalu mempraktekkan materi yang telah 

diajarkan oleh guru bidang studi IPS Terpadu 

dalam kehidupan sehari-hari. 

     

  8 Saat pelajaran IPS Terpadu berlangsung saya 

selalu mendengarkan materi yang dijelaskan 

oleh guru. 

     

  9 Saya akan selalu mengingat materi yang telah 

disampaikan oleh guru bidang studi IPS 

Terpadu. 

     

10 Dalam diskusi saya akan selalu menyanggah 

pernyataan yang kurang tepat. 

     

11 Saya selalu mempelajari kembali materi yang 

telah disampaikan oleh guru bidang studi IPS 

Terpadu. 

     

12 Sebelum belajar saya melihat kembali materi 

yang telah disampaikan guru pada pertemuan 

yang lalu. 

     

13 Selama pelajaran IPS Terpadu berlangsung 

saya selalu memperhatikan materi yang 

sedang diterangkan. 

     

14 Saya tidak selalu memperhatikan materi yang 

sedang diterangkan selama pelajaran IPS 

Terpadu berlangsung. 

     

15 Saya akan berdiskusi dengan teman untuk 

memecahkan masalah dalam pelajaran. 

     

 

 



B.     Minat Belajar 

 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

  1 Saya merasa perlu memperhatikan pelajaran 

pada saat jam belajar. 

     

  2 Saya merasa tidak  perlu memperhatikan 

pelajaran pada saat jam belajar.  

     

  3 Saya merasa dalam melaksanakan penilaian 

hasil ujian guru selalu optimal dan transparan. 

     

  4 Saya sangat senang apabila guru pelajaran 

IPS Terpadu memberikan tes-tes/ujian yang 

berkenaan dengan pelajaran IPS Terpadu. 

     

  5 Saya cukup puas dengan nilai yang saya 

dapatkan selama ini. 

     

  6 Untuk merubah nilai agar lebih baik saya 

selalu belajar lebih rajin. 

     

  7 Saya ingin nilai belajar saya selalu meningkat 

lebih baik disetiap ujian. 

     

  8 Waktu pelajaran berlangsung saya menyimak 

dan memperhatikan materi pelajaran IPS 

Terpadu dengan sungguh-sungguh. 

     

  9 Saya belajar dirumah jika hanya akan 

menghadapi ujian. 

     

10 Sebelum saya mengikuti pelajaran IPS 

Terpadu selanjutnya,saya sudah terlebih 

dahulu belajar dirumah tentang materi 

pelajaran yang akan disampaikan. 

     

11 Jika ada kesulitan pada mata pelajaran IPS 

Terpadu, saya selalu mendiskusikan dengan 

teman-teman atau bertanya kepada guru. 

     

12 Apabila ada pekerjaan rumah tentang 

pelajaran IPS Terpadu saya selalu 

bekerjasama dengan teman-teman untuk 

mengerjakannya. 

     

13 Tujuan saya mempelajari IPS Terpadu karena 

memang menyukai pelajaran ini. 

     

14 Saya benar-benar tertarik dan ingin bisa 

menguasai pelajaran IPS Terpadu.  

     

15 Saya suka membaca buku, koran, jurnal yang 

berkaitan dengan pealajaran IPS Terpadu. 

     

 
 

 

 

 



C.   Pemanfaatan Media Belajar 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

  1 Dengan materi yang padat, guru IPS Terpadu 

menggunakan media dalam mengajar 

sehingga dapat mempercepat penyampaian 

materi pelajaran. 

     

  2 Dalam memberikan materi pelajaran,guru 

menggunakan media pembelajaran yang 

berbeda-beda sesuai dengan materi yang 

dipelajari. 

     

  3 Materi yang disampaikan oleh guru bidang 

studi IPS Terpadu sesuai dengan kurikulum. 

     

  4 Dalam penggunaan media, guru IPS Terpadu 

dapat membuat suasana kelas menjadi 

kondusif sehingga proses belajar dapat 

berjalan dengan baik. 

     

  5 Dengan penggunaan media dalam belajar IPS 

Terpadu memudahkan pencapaian hasil yang 

dicapai siswa sesuai dengan tujuan belajar. 

     

  6 Saya memahami materi pelajaran IPS 

Terpadu dengan baik karena penggunaan 

media dalam belajar. 

     

  7 Dengan media pembelajaran, saya dapat 

dengan mudah menyerap setiap materi 

pelajaran IPS Terpadu yang diberikan. 

     

  8 Saya lebih bersemangat dalam belajar IPS 

Terpadu karena dalam mengajar guru 

menggunakan media pembelajaran. 

     

  9 Saya merasa lebih senang dan tertarik 

mengikuti kegiatan belajar IPS Terpadu 

karena penggunaan media pembelajaran. 

     

10 Penggunaan media dalam belajar IPS Terpadu 

membuat saya lebih aktif dalam proses 

belajar. 

     

11 Dalam belajar, media membuat saya lebih 

fokus pada pelajaran selama mengikuti 

kegiatan belajar IPS Terpadu  

     

12 Dengan penggunaan media dalam belajar saya 

jadi lebih rajin mengikuti kegiatan belajar IPS 

Terpadu dibandingkan tanpa media 

     

13 Saya menjadi tidak lebih rajin mengikuti 

kegiatan belajar IPS Terpadu karena 

penggunaan media dalam belajar. 

     

14 Media membuat suasana lebih nyaman selama 

mengikuti kegiatan belajar IPS Terpadu  

     

15 Dengan penggunaan media membuat suasana      



lebih tidak nyaman selama mengikuti 

kegiatan belajar IPS Terpadu  

 

 

D.     Hasil Belajar 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

  1 Saya dapat mengidentifikasikan materi yang 

telah disampaikan oleh guru bidang studi IPS 

Terpadu.   

     

  2 Saya dapat melaporkan kembali dari apa yang 

telah saaya pelajari. 

     

  3 Saya dapat mengulang materi yang telah 

disampaikan Guru IPS Terpadu. 

     

  4 Saya dapat menterjemahkan maksud materi 

yang telah dijelaskan oleh Guru bidang studi 

IPS Terpadu. 

     

  5 Saya merasa materi yang sulit dalam IPS 

Terpadu selalu didiskusikan dengan teman. 

     

  6 Saya akan selalu mengidentifikasi dari materi 

yang telah saya peroleh dalam pelajaran IPS 

Terpadu. 

     

  7 Saya dapat menerapkan materi yang telah 

disampaikan Guru IPS Terpadu untuk 

memperdalam pengetahuan. 

     

  8 Saya akan menggunakan materi yang telah 

disampaiakan oleh guru bidang studi IPS 

Terpadu untuk memperdalam pengetahuan. 

     

  9 Saya akan mempraktekkan materi IPS 

Terpadu dalam kehidupan nyata. 

     

10 Saya dapat menganalisa materi yang telah 

disampaikan oleh Guru IPS. 

     

11 Saya  merasa materi IPS mudah untuk 

difahami. 

     

12 Saya dapat memanage waktu belajar IPS 

Terpadu.  

     

13 Saya akan selalu menyiapkan materi untuk 

menghadapi ujian. 

     

14 Saya merasa nilai IPS Terpadu yang saya 

peroleh sangat memuaskan. 

     

15 Saya merasa pada akhhir semester guru selalu 

memberikan hadiah kepada siswa yang 

berprestasi. 
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