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ABSTRAK

PENGARUH MINAT BELAJAR, DISIPLIN BELAJAR
DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPS

TERPADU PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 26 BANDAR
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

FINANSIA RISTARIKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar, disiplin belajar,
fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu. Metode yang digunakan adalah
deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam
penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP N 26 Bandar Lampung dan sampel 165
konsumen yang ditentukan dengan rumus taro yamane. Metode penetapan sampel
yaitu probability sampling dengan menggunakan teknik proporsional random
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier sederhana dan  regresi
linier multipel. Hasil analisis menunjukkan (1) ada pengaruh minat belajar
terhadap hasil belajar ips terpadu, (2) ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil
belajar IPS Terpadu, (3) ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS
Terpadu, (4) ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar, dan fasilitas belajar
terhadap hasil belajar IPS Terpadu.

Kata kunci : disiplin belajar, fasilitas belajar, hasil belajar, minat belajar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan secara umum merupakan suatu proses pembelajaran untuk

mendapatkan ilmu yang dapat diterima secara positif dari suatu hal yang dilihat,

didengar, dan dirasakan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-

agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keteram-

pilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu John

Dewey dalam Sagala (2008: 3) mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses

pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir

atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan

kepada tabiat manusia kepada sesamanya.

Pandangan-pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan merupakan

segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang

hidup, sebab pendidikan merupakan penghubung dua sisi, yaitu sisi individu yang

sedang tumbuh dan sisi nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung



2

jawab pendidik dan individu itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan bermaksud

membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi

kemanusiaannya melalui proses pembelajaran.

Proses pelaksanaan pendidikan terutama pendidikan formal seperti sekolah

biasanya memiliki masalah dalam proses pembelajarannya. Masalah-masalah

pembelajaran timbul selama proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini merupakan

pertanda bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dinamis, sehingga perlu

secara terus menerus mencermati perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa.

Masalah-masalah pembelajaran baik intern maupun ekstern dapat dikaji dari

dimensi guru maupun dimensi siswa. Dikaji dari tahapannya, masalah belajar

dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses belajar dan sesudah

belajar. Apabila dikaji dari dimensi guru, masalah belajar dapat terjadi sebelum

kegiatan belajar, selama proses belajar dan evaluasi hasil belajar.

Kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya dalam

proses belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam

proses pembelajaran adalah cara belajar siswa. Cara belajar siswa didukung oleh

minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar. Salah satu sekolah yang

memiliki minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar yang masih rendah

adalah SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan

guru IPS Terpadu SMP Negeri 26 Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa

tingkat minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar masih rendah terutama

siswa kelas VIII. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Ujian Semester Ganjil Siswa Kelas VIII SMP Negeri 26
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

No Kelas Nilai Jumlah Siswa Keterangan

<75 ≥75

1. VIII A 18 11 29 Kriteria Ketuntasan
Minimum yang
ditetapkan (KKM)
adalah 75

2. VIII B 16 12 28

3. VIII C 19 10 29

4. VIII D 15 12 27

5. VIII E 22 7 29

6. VIII F 20 9 29

7. VIII G 16 12 28

8. VIII H 17 11 28

9. VIII I 19 10 29

Jumlah 162 94 256

Persentase (%) 63,28 36,72 100%

Sumber : Guru mata pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar
Lampung

Dapat diketahui bahwa minat belajar siswa kurang, masih ada yang mengobrol di

kelas, kurang memperhatikan guru di kelas pada saat pelajaran IPS Terpadu.

Selain itu dalam hal disiplin belajar masih ada siswa yang keluar masuk kelas

pada saat pelajaran IPS Terpadu berlangsung dan terlihat dari fasilitas belajar

yang kurang, masih ada siswa yang tidak memiliki buku pelajaran dan Lembar

Kerja Siswa (LKS) pada pelajaran IPS Terpadu. Proses pembelajaran di kelas

masih ada siswa yang kurang minat dalam proses belajar. Ini terlihat dari siswa

yang terlihat datang, masuk kelas untuk mengikuti mata pelajaran, kemudian



4

pulang saat jam sekolah berakhir. Peserta didik dalam pelajaran IPS Terpadu

terlihat kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajarannya.

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah ketersediaan fasilitas belajar.

Fasilitas belajar merupakan alat bantu belajar yang dapat digunakan untuk

membantu siswa melakukan proses belajar sehingga kegiatan belajar menjadi

lebih efisien dan efektif. Apabila tersedianya fasilitas belajar yang baik maka

siswa akan semakin baik dalam belajar. Untuk dapat belajar dengan baik antara

lain seorang siswa membutuhkan sebuah meja tulis, kursi dan buku pelajaran. Di

kelas jika hal tersebut dapat terpenuhi maka akan tercipta suasana tenang dalam

belajar dan ini akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ketersediaan

fasilitas belajar tidak lepas dari peranan orang tua yang peduli dengan

kelengkapan fasilitas belajar yang dimiliki oleh anak-anaknya, karena

ketersediaan fasilitas belajar akan meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut

Tulus (2003:81-83) mengatakan bahwa fasilitas belajar biasanya menjadi

penunjang prestasi belajar, namun demikian bila kelengkapan fasilitas belajar

sebagai sarana penunjang belajar di sekolah memadai, sebaliknya dapat menjadi

faktor penghambat apabila kelengkapan fasilitas belajar di sekolah kurang

memadai.

Disiplin belajar antara lain masih sering terlihat adanya siswa yang datang

terlambat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Selain itu, saat pelaksanaan

belajar mengajar dimulai, masih ada siswa yang mengobrol dan tidak

mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Tentu masih ada hal lain lagi yang

yang kurang mencerminkan disiplin belajar siswa. Sikap yang demikian itulah
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yang kemungkinan mempengaruhi dalam kedisiplinan belajarnya. Siswa

cenderung kurang menyadari bahwa dirinya adalah sasaran utama dalam

pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka hendak dikaji penelitian dengan judul

“Pengaruh Minat Belajar, Disiplin Belajar dan Fasilitas Belajar Terhadap

Hasil Belajar IPS Terpadu Kelas VIII  SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa masalah

sebagai berikut.

1. Masih rendahnya hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.Hal ini terlihat dari perolehan

nilai ujian Semester Ganjil IPS Terpadu kelas VIII yang mayoritas siswa masih

mendapatkan nilai dibawah KKM.

2. Disiplin siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016 dalam pelajaran IPS Terpadu masih kurang, baik dalam proses

pembelajaran maupun dalam pelaksanaan peraturan-peraturan di sekolah.

3. Rendahnya minat belajar kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016 terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

4. Masih kurang memadainya fasilitas belajar disekolah untuk mendukung

kegiatan belajar mengajar, hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa

masih dibawah KKM (<75) pada kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung.
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5. Siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar lampung yang aktif masih sedikit

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.

6. Siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru mata pelajaran

IPS Terpadu.

7. Adanya pengaruh ketersediaan fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS

Terpadu pada kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa (X1), disiplin

belajar siswa (X2), fasilitas belajar siswa (X3) dan hasil belajar siswa (Y) pada

mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian pada permasalahan yang sebenarnya maka

rumusan masalah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016?

2. Apakah ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016?

3. Apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016?
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4. Apakah ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswakelas VIII

SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

3. Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

4. Pengaruh minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis.

a. Memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dengan hasil

belajar siswa.

b. Memberikan peluang peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut

tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum

digunakan dalam penelitian ini.
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2. Kegunaan Praktis

a. Bagi siswa

Dapat digunakan sebagai bahan masukan, dalam usaha meningkatkan hasil belajar

mata pelajaran IPS Terpadu dengan memberikan informasi tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar, sehingga siswa dapat memperbaiki metode

belajarnya dan berusaha untuk meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar.

b. Bagi guru

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu, terutama

yang disebabkan oleh faktor sekolah, yaitu guru, sehingga dapat meningkatkan

hasil belajar siswa.

c. Bagi pihak sekolah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dapat meminimalisir faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu,

yaitu dengan cara pihak sekolah mengambil kebijakan yang dapat mendukung

terciptanya proses belajar yang efektif.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu.

1. Obyek Penelitian

Minat belajar siswa (X1), disiplin belajar (X2), fasilitas belajar (X3) dan hasil

belajar IPS Terpadu (Y)

2. Subyek Penelitian

Seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung.
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3. Tempat Penelitian

SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Tahun Pelajaran 2015/2016.

5. Bidang Ilmu

Ilmu pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Belajar

Belajar merupakan komponen ilmu yang berkenaan dengan tujuan dan bahan

acuan interaksi.Kegiatan individu dalam belajar dilakukan agar memperoleh

pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara membuat bahan belajar.

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, sebagai tindakan

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Dimyati dan Mudjiono (1996: 7)

mengemukakan siswa adalah penentu terjadi atau tidak terjadinya proses belajar.

Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada

proses belajar dan mengajar yang dialami siswa dan pendidik baik ketika para

siswa tersebut di sekolahnya maupun di lingkungan keluarganya. Belajar dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17) berasal dari kata ajar yang berarti

petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). Belajar berarti

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, dan berubah tingkah laku

atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.
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Beberapa pendapat ahli menurut Sagala (2008: 11) mengemukakan pengertian

dari belajar, antara lain:

1. Menurut Gagne (1984) belajar adalah sebagai suatu proses dimana suatu
organisma berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.

2. Morgan (1978) mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang
relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari
latihan atau pengalaman.

3. Menurut Lester D. Crow mengemukakan belajar ialah upaya untuk mem-
peroleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar dikatakan
berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah
dipelajarinya.

4. Menurut B. F. Skinner (1958) adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian
tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Skinner dalam
belajar ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) kesempatan terjadinya
peristiwa yang menimbulkan respons belajar; (2) respons si pelajar; dan (3)
konsekuensi yang bersifat menggunakan respons tersebut, baik konsekuensi
sebagai hadiah, teguran maupun hukuman. Dalam menerapkan teori Skinner,
guru perlu memperhatikan dua hal yang penting yaitu (1) pemilihan stimulus
yang diskriminatif; dan (2) penggunaan kekuatan. Teori ini menekankan
apakah guru akan meminta respons ranah kognitif atau afektif.

5. Hilgard dan Marquis berpendapat bahwa belajar merupakan proses mencari
ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan
sebagainya sehingga terjadi perubahan dalam diri.

6. Menurut Jean Piaget mempelajari berpikir pada anak-anak, sebab ia yakin
dengan cara ini ia yakin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemology,
seperti “ bagaimanakah kita mendapatkan pengetahuan” dan “ bagaimana kita
tahu apa yang kita ketahui”. Jean Piaget berpendapat ada dua proses yang
terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhan kognitif anak yaitu (1) proses
“assimilation” dalam proses ini menyesuaikan informasi yang baru itu dengan
apa yang ia ketahui dengan mengubahnya bila perlu; dan (2) proses
“accommodation” yaitu anak menyusun kembali dan mengubah apa yang
telah diketahui.

7. Menurut Carl R. Rogers belajar adalah praktek pendidikan menitikberatkan
pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut
ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan
pelajaran. Belajar menurut Carl Rogers adalah kebebasan dan kemerdekaan
mengetahui apa yang baik dan yang buruk, anak dapat melakukan pilihan
tentang apa yang dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa belajar

adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah

laku (perilaku) dari latihan dan pengalaman dalam upaya mengembangkan

pengetahuan, potensi, ide, bakat dan lain sebagainya dalam diri setiap individu.
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2. Hasil Belajar

Salah satu tujuan proses pembelajaran adalah meningkatkan hasil belajar yang

diperoleh siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Hasil belajar tidak dapat

terpisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses yang

nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar. Belajar merupakan perubahan

tingkah laku atau kecakapan manusia yang merupakan kegiatan menuju

terbentuknya kepribadian yang utuh.

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk

seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku,

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek pada individu

yang belajar. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian

yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan

siswa.Sudjana (2005:3) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang

dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar.

Menurut Hamalik (2008: 155) hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan diukur bentuk

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di artikan sebagai

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak

tahu menjadi tahu.

Hasil belajar memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar disekolah, yang

menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar atau
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achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan

pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik.

Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu:

(a) Keterampilan dan kebiasaan,

(b) Pengetahuan dan pengertian,

(c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan

yang ada pada kurikulum sekolah.

(Nana Sudjana, 2005: 22).

Menurut Slameto (2010: 54-72), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

siswa antara lain.

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa)
Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi tiga faktor, yakni:
a. Faktor jasmaniah

1) Faktor kesehatan
2) Faktor cacat tubuh

b. Faktor psikologis
1) Intelegensi
2) Bakat
3) Minat
4) Kematangan
5) Kesiapan

c. Faktor kelelahan
1) Faktor kelelahan jasmani
2) Faktor kelelehan rohani

2. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa)
Faktor yang berasal dari luar diri siswa sendiri terdiri dari tiga faktor, yakni:
a. Faktor keluarga

1) Cara orang tua mendidik
2) Relasi antar anggota keluarga
3) Suasana rumah
4) Keadaan ekonomi keluarga
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b. Faktor sekolah
1) Metode mengajar
2) Kurikulum
3) Relasi guru dengan siswa
4) Relasi siswa dengan siswa
5) Disiplin sekolah
6) Alat pelajaran
7) Waktu sekolah
8) Standar pelajaran diatas ukuran
9) Keadaan gedung
10) Metode belajar
11) Tugas rumah

c. Faktor masyarakat
1) Kesiapan siswa dalam masyarakat
2) Massa media
3) Teman bergaul
4) Bentuk kehidupan masyarakat

Menurut Sardiman A.M. (2005: 49) hasil pengajaran itu dapat dikatakan 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 mempengaruhi
pandangan dan cara mendekati suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu
dihayati dan penuh makna bagi dirinya.

Hasil belajar dapat tercapai secara optimal maka proses pembelajaran harus

dilakukan dengan sadar dan terorganisir. Sardiman A.M. (2005: 19)

mengungkapkan bahwa agar memperoleh hasil belajar yang optimal, maka proses

belajar dan pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta

terorganisir secara baik.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui

bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang dijadikan

tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran dan seorang siswa

dikategorikan berhasil dalam belajar jika setelah mengikuti proses pembelajaran
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maka tingkat pengetahuan yang dimilikinya akan bertambah, serta sikap dan

tingkah lakunya menjadi lebih baik.

3. Minat Belajar

Semua individu mempunyai sifat ingin tahu. Seberapa besar sifat rasa ingin tahu

tersebut akan muncul, pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah minat.

Apabila seorang siswa mempunyai minat begitu tinggi maka kemungkinan besar

akan lebih gigih dalam mempelajari dan memperoleh nilai yang memuaskan.

Minat belajar merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan proses belajar.

Minat termasuk faktor internal berupa kemauan atau kecenderungan untuk terikat

terhadap sesuatu. Kurangnya minat belajar mengakibatkan kurangnya perhatian

dalam usaha belajar sehingga menghambat belajar.Jadi minat adalah rasa

terkaitnya seseorang terhadap sesuatu obyek, di mana obyek tersebut dirasakan

dapat memberikan sesuatu yang berguna dan sangat penting bagi dirinya sehingga

dapat menimbulkan dorongan atau kenginan untuk mendapatkannya.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang minat belajar antara lain: :

1. The Liang Gie (1994:28), Minat merupakan salah satu faktor pokok untuk
meraih sukses dalam studi. Penelitian- penelitian di Amerika Serikat
mengenai salah satu sebab utama dari kegagalan studi para mahasiswa
menunjukkan bahwa sebabnya ialah kekurangan minat. Secara lebih
terinci arti penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan studi ialah
minat melahirkan perhatian yang serta merta, minat memudahkan
terciptanya konsentrasi, minat mencegah gangguan perhatian dari luar,
minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatandan minat
memperkecil kebosanan studi dalam dirinya.

2. S.C. Utami Munandar (1985:11) menyatakan bahwa minat dapat juga
menjadi kekuatan motivasi. Prestasi seseorang selalu dipengaruhi macam
dan intensitas minatnya. Minat menimbulkan kepuasan. Seorang anak
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cenderung untuk mengulang-ulang tindakan-tindakan yang didasari oleh
minat dan minat ini dapat bertahan selama hidupnya. Djaali 2006:121)
minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau
aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Menurut Kartono (1995), minat
merupakan moment-moment dari kecenderungan jiwa yang terarah secara
intensif kepada suatu obyek yang dianggap paling efektif (perasaan,
emosional) yang didalamnya terdapat elemen-elemen efektif (emosi) yang
kuat. Minat juga berkaitan dengan kepribadian. Jadi pada minat terdapat
unsur-unsur pengenalan (kognitif), emosi (afektif), dan kemampuan
(konatif) untuk mencapai suatu objek, seseorang suatu soal atau suatu
situasi yang bersangkutan dengan diri pribadi. Menurut Hardjana (1994),
minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang
timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan
hal tertentu. Minat dapat diartikan kecenderungan untuk dapat tertarik atau
terdorong untuk memperhatikan seseorang sesuatu barang atau kegiatan
dalam bidang-bidang tertentu.

3. Lockmono, (1994) Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan
sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Karena itu minat
belajar adalah kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan
informasi, pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran atau
pengalaman.

4. Slameto, (1995) Berdasarkan hasil penelitian psikologi menunjukkan
bahwa kurangnya minat belajar dapat mengakibatkan kurangnya rasa
ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bahkan dapat melahirkan sikap
penolakan kepada guru.

5. Sudarmono, (1994) Minat berkaitan dengan nilai-nilai tertentu. Oleh
karena itu, merenungkan nilai-nilai dalam aktivitas belajar sangat berguna
untuk membangkitkan minat. Misalnya belajar agar lulus ujian, menjadi
juara, ahli dalam salah satu ilmu, memenuhi rasa ingin tahu mendapatkan
gelar atau memperoleh pekerjaan. Dengan demikian minat belajar tidak
perlu berangkat dari nilai atau motivasi yang muluk-muluk. Bila minat
belajar didapatkan pada gilirannya akan menumbuhkan konsentrasi atau
kesungguhan dalam belajar.

6. Djaali (2007), “minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada
sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh” .

7. Djamarah (2002 : 132) mengemukakan bahwa : “minat adalah suatu rasa
lebih suka dan rasa keterkaitan suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan
antara diri sendri dengan sesuatu di luar diri.

Berdasarkan uraian di atas maka minat belajar adalah perhatian, kesukaan

(kecenderungan hati), kesadaran jiwa yang sifatnya aktif dari seseorang untuk

menerima materi pembelajaran itu ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dengan
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minat akan menimbulkan sikap senang dan positif. Sebaliknya kalau tidak ada

minat akan menimbulkan sikap tidak senang atau negative.

4. Disiplin Belajar

Disiplin belajar merupakan hal yang penting dalam mewujudkan sekolah yang

efektif dan berkualitas. Disiplin dapat berupa peraturan tertulis mengenai perilaku

siswa serta terdapat prosedur-prosedur dan sanksi atau hukuman-hukuman yang

telah ditetapkan.Disiplin dapat diartikan patuh terhadap ketentuan-ketentuan,

peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini sesuai dengan

pendapat Darji Darmodiharjo dalam Susilowati (2005: 18) bahwa disiplin adalah

sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan-

ketentuan, peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan

tugas dan tanggung jawab. Disiplin merupakan perilaku yang berbentuk dari hasil

latihan untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Djamarah (2002 : 12)

mengemukakan disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan

kehidupan pribadi dan kelompok.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, disiplin dapat dilihat dari ketaatan

(kepatuhan) siswa terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan jam belajar

di sekolah, yang meliputi jam masuk sekolah dan keluar sekolah, kepatuhan siswa

dalam berpakaian, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah, dan lain

sebagainya. Semua aktifitas siswa yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan

dengan aktifitas pendidikan di sekolah.
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Disiplin belajar berdasarkan pendapat para ahli dapat dikatakan suatu kondisi

yang tercipta dan terbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban.

a. Unsur-unsur Disiplin

Disiplin siswa berarti mentaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib

yang ada di sekolah maupun di rumah dengan segala ketekunan, keikhlasan

dan kesabaran dalam menjalani apa yang hendak ditaati.

Disiplin memiliki beberapa unsur yang diantaranya mentaati peraturan,

norma, nilai, dan hokum yang berlaku, sebagai alat untuk mempengaruhi dan

mengubah dan membina kepribadian seseorang guna mentaati peraturan

tersebut.

Menurut Tulus (2004: 33) menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah sebagai

berikut.

1. Mengikuti dan mentaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku.
2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan
dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan
dorongan dari luar dirinya.

3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan
membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau
diajarkan.

4. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku,
dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki
tingkah laku.

5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.
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b. Perlunya disiplin

Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan dimana pun. Hal itu disebabkan

dimana pun seseorang berada, disana selalu ada peraturan atau tata tertib. Jadi

manusia mustahil hidup tanpa disiplin.Manusia memerlukan disiplin dalam

hidupnya dimana pun berada. Apabila manusia mengabaikan disiplin, akan

menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

perilaku hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat

manusia berada dan yang menjadi harapan.

Tulus Tu’u (2004:37) mengatakan “ disiplin berperan penting dalam

membentuk individu yang berciri keunggulan”. Disiplin itu penting karena

alasan berikut ini :

1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam
belajarnya. Sebaliknya siswa yang kerap kali melanggar ketentuan
sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya.

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi
kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin
memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses
pembelajaran.

3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak dibiasakan dengan norma-
norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian, anakanak dapat
menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin.

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan
kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan
dan ketaatan merupakan prasarat kesuksesan seseorang.

5. Fasilitas belajar

Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah dapat membantu meningkatkan hasil

belajar siswa karena dapat memicu siswa untuk menggunakan fasilitas belajar

yang ada di sekolah tersebut dan akan menumbuhkan semangat untuk belajar
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lebih lagi karena siswa memperoleh kemudahan untuk belajar sehingga hasil

belajar yang diperolehnya akan lebih baik lagi.

Menurut pendapat Dimyati dan Mudjiono (1999: 244) fasilitas belajar merupakan

sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang

belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian dan peralatan olah raga.

Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas

laboraturium sekolah dan berbagai media pembelajaran yang lain. Secara

etimologi (arti kata) fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana belajar, bahwa

sarana belajar adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya

lokasi/tempat, bangunan dan lain-lain, sedangkan prasarana adalah alat yang tidak

langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan,

laboraturium dan sebagainya.

Begitu juga dengan pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, jika sekolah

memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang

kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas

belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar.

Sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution (2005: 76) bahwa:

Untuk memperbaiki mutu pengajaran harus di dukung oleh berbagai fasilitas,
sumber belajar dan tenaga pembantu antara lain diperlukan sumber-sumber dan
alat-alat yang cukup untuk memungkinkan murid belajar secara individual.
Antara lain diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk
memungkinkan murid belajar secara individual.
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Dalam Keputusan Menteri P dan K No. 079/1975, fasilitas belajar terdiri dari 3

kelompok besar yaitu:

1. Bangunan dan perabot sekolah
Bangunan di sekolah pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan
dan harus layak untuk ditempati siswa pada proses kegiatan belajar mengajar di
sekolah. Bangunan sekolah terdiri atas berbagai macam ruangan. Secara umum
jenis ruangan ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan dalam ruang
pendidikan untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar baik teori
maupun praktek, ruang administrasi untuk proses administrasi sekolah dan
berbagai kegiatan kantor, dan ruang penunjang untuk kegiatan yang mendukung
proses belajar mengajar. Sedangkan perabot sekolah yang pada umumnya terdiri
dari berbagai jenis mebel, harus dapat mendukung semua semua kegiatan yang
berlangsung di sekolah, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan
administrasi sekolah.

2. Alat pelajaran
Alat pelajaran yang dimaksudkan disini adalah alat peraga dan buku-buku bahan
ajar. Alat peraga berfungsi untuk memperlancar dan memperjelas komunikasi
dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Buku-buku pelajaran yang
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, biasanya terdiri dari buku pegangan,
buku pelengkap, dan buku bacaan.

3. Media pendidikan
Media pengajaran merupakan sarana non personal yang digunakan atau
disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan dalam proses belajar
untuk mencapai tujuan instruksional. Media pengajaran dapat dikategorikan
dalam media visual yang menggunakan proyeksi, media auditif, dan media
kombinasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa adanya fasilitas belajar yang lengkap dan

memadai merupakan salah satu faktor dari mutu kinerja sekolah yang efektif.

Sekolah akan menjadi sekolah yang mempunyai mutu baik jika dalam

penyelengaraan kegiatan belajarnya tidak hanya didukung oleh potensi siswa,

kemampuan guru dalam mengajar ataupun oleh lingkungan sekolah, akan tetapi

juga harus didukung adanya kelengkapan fasilitas belajar siswa yang memadai

sehingga penggunaannya akan menunjang kemudahan siswa dalam kegiatan

belajarnya.
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B. Penelitian yang relevan

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaandengan beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,yaitu:

Tabel 2.Penelitianyang relevan

No Nama Judul Hasil yang Relevan
1 Freddi Tua

Sihotang (2013)
Pengaruh Motivasi
dan Ketersediaan
Fasilitas Belajar
Siswa Terhadap Hasil
Belajar IPS Terpadu
Siswa Kelas VIII
Semester GanjilSMP
Negeri19 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2012/2013.

Mengatakan ada
pengaruh motivasi
belajar dan
ketersediaan fasilitas
belajar terhadap hasil
belajar IPS Terpadu
yang dikarenakan
Fhitung > Ftabel yaitu
40,728>3,05.
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Penelitianyang relevan

No Nama Judul Hasil yang Relevan
2 Ferdinan Sinaga

(2014)
Pengaruh Cara
Belajar, Disiplin
Belajar dan Minat
Belajar Terhadap
Hasil Belajar Ekonomi
Siswa Kelas X SMA
Persada Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2013/2014.

Mengatakan ada
pengaruh cara belajar,
disiplin belajar dan
minat belajar siswa
terhadap hasil belajar
yang dikarenakan
Fhitung > Ftabel yaitu
5,507 >2,736

3 Hesti Kartika Sari
(2008)

Pengaruh Motivasi
Belajar dan Disiplin
Belajar Di Sekolah
Terhadap Hasil Belajar
Siswa kelas XI
Semester Ganjil MA
Al-Fatah Natar Tahun
Pelajaran 2007/2008

Mengatakan ada
pengaruh motivasi
belajardan disiplin
belajar terhadap hasil
belajar Fhitung > Ftabel
5,560>1,688

C. Kerangka Pikir

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam diri individu yang

dilakukan dengan suatu usaha-usaha untuk memperoleh pengalaman dalam

hidupnya yang berlangsung secara terus menerus. Saat proses belajar, banyak

factor yang mempengaruhi  keberhasilan belajar siswa.

Minat belajar juga mempunyai peranan yang penting dalam menentukan

keberhasilan siswa. Siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi, akan

merasa senang dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dengan adanya minat

belajar pada suatu mata pelajaran, siswa akan cenderung memberikan perhatian

yang khusus pada pelajaran tesebut sehingga akan dapat meningkatkan pengertian

dan pemahaman mengenai materi pelajaran yang berindikasi meningkatkan hasil
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belajar siswa. Belajar yang dilakukan dengan penuh minat akan menghasilkan

sesuatu yang lebih baik. Seseorang yang berminat dalam proses belajar maka akan

mendapatkan hasil belajar yang baik.

Kondisi yang dinamis, tertib dan aman adalah merupakan pencerminan dari

kedisiplinan atau kehadiran dan kepatuhan, baik itu disiplin kepala sekolah, guru

maupun siswa yang didasari oleh kesadaran dalam menjalankan dan melaksanakan

peraturan. Belajar bertujuan untuk mendapat pengetahuan, sikap, kecakapan dan

keterampilan. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin tinggi maka

akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan dalam belajar berpengaruh terhadap

hasil belajar. Oleh karena itu, jelaslah bahwa masalah disiplin belajar siswa

merupakan hal yang sangat penting, karena jika kedisiplinan tersebut telah

tertanam dalam diri anak, maka ia akan berusaha untuk belajar secara teratur dan

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Ketersediaan fasilitas belajar merupakan modal dasar siswa menguasai pelajaran

di sekolah. Buku, alat tulis, dan kondisi ruangan belajar turut mempengaruhi

konsentrasi untuk belajar. Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah maupun di

rumah sangat dominan sebagai penunjang keberhasilan belajar dan upaya

menambah rasa ingin belajar secara optimal bagi siswa yang peduli terhadap mata

pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Ketersediaan fasilitas belajar

disekolah diharapkan tersedia dengan baik, adapun yang dimaksud fasilitas belajar

adalah gedung, meja, kursi, laboraturium, fasilitas olahraga dan lain-lain. Namun

selain fasilitas belajar di sekolah yang dapat mempengaruhi hasil belajar,

kurangnya sarana belajar di rumah juga akan menimbulkan hambatan-hambatan
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yang dapat mengganggu kegiatan belajar siswa sehingga siswa malas untuk

mengulang pelajaran dari sekolah.

Banyak fasilitas disekolah yang belum belum berfungsi secara maksimal, hal ini

dikarenakan guru yang berperan sebagai penggerak fasilitas tersebut belum

menguasai fasilitas yang ada. Hal inilah yang menyebabkan guru-guru di sekolah

tersebut masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah yang

mengakibatkan siswa merasa jenuh untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM) yang belangsung. Oleh karena itu, baiknya pihak sekolah mengadakan

pelatihan secara khusus kepada guru-guru dalam menggunakan fasilitas yang

tersedia di sekolah tersebut. Karena fasilitas belajar di rumah setiap siswa belum

tentu terlengkapi, jadi melalui fasilitas di sekolah siswa dapat lebih aktif untuk

mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka variabel-variabel yang terdapat dalam

penelitian ini adalah hasil belajar siswa (Y), minat belajar siswa (X1), disiplin

belajar (X2), fasilitas belajar siswa (X3). Peneliti ingin mengetahui pengaruh

antara minat belajar siswa terhadap hasil belajar, pengaruh disiplin belajar siswa

terhadap hasil belajar dan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar.
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir penelitian ini dapat

disederhanakan sbb :

Gambar 1: Pengaruh minat belajar (X1), disiplin belajar (X2) dan
fasilitas belajar (X3) terhadap hasil belajar siswa (Y).

D.Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam

penelitian ini adalah.

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

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.

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

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.

Minat Belajar
(X1)

Disiplin
Belajar

(X2)

Fasilitas
Belajar

(X3)

Hasil Belajar
Siswa (Y)
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3. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.

4. Ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar, dan fasilitas belajar

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. MetodePenelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif

dengan pendekatan expost facto. Pendekatan expost facto adalah suatu penelitian

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurun

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian

tersebut. Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan

tingkat pengaruh variabel- variabel dalam suatu kondisi.

Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat

pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi. Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini berdasarkan data yang ada ditempat penelitian sehingga

menggunakan pendekatan expost facto dan survey.

Sedangkan metode survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan

data dari tempat tertentu dimana peneliti melakukan perlakuan dalam

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara

terstruktur, dan sebagainya (Sugiyono; 2011: 12).
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar

Lampung yang berjumlah sebanyak 256 siswa.

Tabel 3. Data jumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016

No. Kelas Laki – laki Perempuan Jumlah Siswa
(Populasi)

1. VIII A 15 14 29
2. VIII B 14 14 28
3. VIII C 15 14 29
4. VIII D 15 12 27
5. VIII E 16 13 29
6. VIII F 18 11 29
7. VIII G 15 13 28
8. VIII H 16 12 28
9. VIII I 17 12 29

Jumlah 141 115 256
Sumber :Tata usaha SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini jumlah

populasi yang akan diteliti sebanyak 256 siswa.

2. Sampel

Yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Taro Yamane dengan
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rumus

= ( ) + 1
keterangan:

n = jumlah sampel

N= jumlahpopulasi

d = tingkat signifikansi

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu :

= 256256 (0.05) + 1 = 156
C.  Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampel dengan menggunakan

Proporsional random sampling. Teknik ini merupakan pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi unsure (anggota) populasi yang dipilih

untuk menjadi sampel.

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi

proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional (Nazir; 2000:82), hal

ini dilakukan dengan cara :

ℎ = ℎℎ ℎ
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini jumlah

populasi yang akan diteliti sebanyak 256 siswa dari seluruh populasi itu

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dengan

melakukan undian secaraacak pada populasi maka terpilihlah beberapa data

responden yang menjadi sampel. Cara undian ini merupakan salah satu cara yang

digunakan untuk menarik sampel dengan menggunakan propability random

sampling.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yakni :

1. Variabel indipenden atau variabel bebas.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam

hal penelitian ini variabel bebasnya adalah minat belajar (X1), disiplin belajar

(X2) dan fasilitas belajar siswa (X3).

2. Variabel dependen atau variabel terikat.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Dalam

penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS Terpadu (Y).

E. Definisi Konseptual Variabel

Untuk mempermudah mengamati dan mengukur tiap variabel maka perlu

didefinisikan secara operasional dan konseptual dari tiap variabel penelitian ini.

Definisi opersional variabel dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat

memberikan berbagai macam penilaian serta gambaran atas apa yang diteliti
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sehingga tampak lebih nyata fenomena-fenomena yang terjadi. Definisi

konseptual variabel adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara

singkat, jelas dan tegas.

1. Minat Belajar adalah suatu kekuatan, kepatuhan, kesetiaan seseorang terhadap

tatatertib belajar agar ada suatu perubahan didalam diri seseorang.

2. Disiplin diri sendiri ada apabila kita memerintah diri sendiri dan kita pula yang

mematuhinya. Dengan demikian berarti diri sendiri pula yang mempunyai tata

tertib yang dipergunakan sebagai pedoman dalam belajar atau bekerja dan

apabila diri sendiri itu tidak mematuhi berarti tidak berdisiplin. Untuk,

menciptakan disiplin diri sendiri, dalam belajar harus direncanakan, baik

waktu, tempat, fasilitas maupun jenis yang akan dipelajarinya.

3. Fasilitas belajar, bahwa fasilitas belajar biasanya menjadi penunjang prestasi

belajar, namun demikian bila kelengkapan fasilitas belajar sebagai sarana

penunjang belajar di sekolah memadai, sebaliknya dapat menjadi faktor

penghambat apabila kelengkapan fasilitas belajar disekolah kurang memadai.

4. Hasil belajar IPS Terpadu merupakan hasil yang telah dicapai seseorang

setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan

evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.
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F. Definisi OperasionalVariabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yangd iberikan kepada suatu variabel

dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau property yang

ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang

dapat diamati dan diukur.

Berikut operasional variabel dalam penelitian ini :

1. Minat belajar siswa

Minat belajar adalah suatu gejala psikis sebagai kecenderungan bertingkah

laku diantaranya memiliki perasaan senang dalam belajar, kosentrasi dan

memerhatikan dalam proses belajar, serta adanya kemauan dan kesadaran

untuk belajar.

2. Disiplin belajar siswa

Disiplin belajar adalah sesuatu kekuatan, kepatuhan, kesetiaan seseorang

terhadap tata tertib belajar agar ada suatu perubahan didalam diri seseorang.

Disiplin belajar mencakup kepatuhan siswa dalam mengerjakan tugas dan

kemampuan siswa dalam mengatur waktu.

3. Fasilitas Belajar

Ketersediaan fasilitas belajar meliputi sebagaiberikut :

1.Ruang belajar yang bebas dari gangguan.

a. Bebas dari gangguan yang akan merusak konsentrasi belajar.

b. Jauh dari kebisingan dan keramaian.



34

2. Suhu udara serta penerangan yang baik.

a. Sirkulasi udara yang baik.

b. Penerangan yang baik.

3. Perlengkapan belajar

a. Adanya alat-alat tulis.

b. Kelengkapan buku cetak IPS Terpadu.

c. Pemanfaatan buku cetak IPS Terpadu

d. Meja belajar yang nyaman.

e. Hasil belajar IPS Terpadu.

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses

belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang

dilakukan,yang dinyatakan kedalam ukuran dan data hasil belajar. (Sudjana, 2005:

65)
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Berikut ini adalah tabel yang memuat indikator, sub indikator dan skala

pengukurannya.

Tabel 4. Indikator dan Sub Indikator Masing-Masing Variabel

Variabel Definisi Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Minat
Belajar
(X1)

Minat adalah rasa
terkaitnya
seseorang
terhadap sesuatu
obyek, di mana
obyek tersebut
dirasakan dapat
memberikan
sesuatu yang
berguna dan
sangat penting
bagi dirinya
sehingga dapat
menimbulkan
dorongan atau
keinginan untuk
mendapatkannya.

1. Kesadaran

2. Kemauan

3. Konsentrasi

4. Perhatian

1. Antusias siswa untuk
menerima materi
pelajaran

1. Respon siswa terhadap
materi pembelajaran

2. Pendapat siswa tentang
ruang lingkup
pengetahuan

1. Reaksi yang
menunjukkan senang
belajar

2. Reaksi yang
menunjukkan tidak
senang belajar

1. Pendapat siswa tentang
materi pelajaran

2. Pendapat siswa tentang
tugas yang diberikan
guru

Interval
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Indikator dan Sub Indikator Masing-Masing Variabel

Variabel Definisi Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Disiplin
Belajar
(X2)

Disiplin belajar
adalah keteraturan
pelajar dalam
menepati waktu
belajar,
perencanaan
kegiatan, dan
disiplin dalam
melaksanakan
tugasnya.

1. Kepatuhan
siswa dalam
mengerjakan
tugas

2. Kemampuan
siswa dalam
mengatur
waktu

1. Mengumpulkan
tugas sesuai
dengan batas
waktu yang telah
ditentukan

2. Taat dengan tugas
yang diberikan
guru

1. Menyusun rencana
atau jadwal belajar

2. Saat jam pelajaran
siswa tidak berada
di kantin atau di
luar kelas

Interval

Fasilitas
Belajar
(X3)

Fasilitas belajar
biasanya menjadi
penunjang
prestasi belajar,
namun demikian
bila kelengkapan
fasilitas belajar
sebagai sarana
penunjang belajar
di sekolah
memadai,
sebaliknya dapat
menjadi factor
penghambat
apabila
kelengkapan
fasilitas belajar di
sekolah kurang
memadai.

1. Ruang belajar
yang bebas
dari gangguan

2. Suhu udara
serta
penerangan
yang baik

3. Perlengkapan
belajar

1. Bebas dari
gangguan

2. Jauh dari
kebisingan dan
keramaian

1. Sirkulasi udara
yang baik

2. Penerangan yang
baik

1. Adanya alat-alat
tulis dan buku

2. Kelengkapan buku
cetak IPS Terpadu

3. Pemanfaatan buku
cetak IPS Terpadu

4. Meja belajar yang
nyaman
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G.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang

berupa jumlah siswa dan prestasi belajar siswa sehingga akan diperoleh data

yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199).Teknik ini disebut Skala Likert.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai minat belajar siswa

pada mata pelajaran IPS Terpadu dan disiplin belajar siswa. Responden dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016.

3. Interview (Wawancara)

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data, apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan di

teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,2011: 317).
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H. Uji PersyaratanInstrumen

Uji persyaratan instrumen digunakan untuk menguji apakah alat ukur yang kita

gunakan baik berupa kuesioner atau butir soal dapat mengukur apa yang ingin

dicapai dalam penelitian ini serta dapat dipercaya atau tidak hasil yang diperoleh

nantinya.

1.   Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Metode uji kevalidan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode korelasi.

= ∑ − (∑ ) (∑ )( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ ) )
Keterangan :

rxy=koefisien korelasi antara variabel xdany
N = jumlah sampel yang diteliti
X = skor total X
Y = skor total Y

Sumber.Arikunto (2005: 75).

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung>rtabel dengan taraf signifikansi 0,05

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

rhitung<rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid.
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2.   Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan

dapat dipercaya dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan rumus alpha

untuk menguji tingkat reliabilitas,yaitu :

= − 1 1∑
Keterangan :

= reliabilitas yang dicari∑ = jumlah varians skor tiap-tiap item
= varians total

(Arikunto, 2005: 108).

Selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya nilai r11 dengan indeks

korelasi:

0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi
0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi
0,400 sampai dengan 0,599 = cukup
0,200 sampai dengan 0,399 = rendah
0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah

Kriteria pengujian, apabila rhitung >rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05, maka

angket sebagai intrumen peneliti memenuhi syarat reliable.

I. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Syarat Pengujian Statistik Parametrik

Menurut Sudarmanto (2005: 104), persyaratan untuk menggunakan statistik

parametrik adalah skala penelitian harus berupa skala interval, selain itu harus

memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas.
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1.1.Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini digunakan ujiLilliefors dengan rumus

sebagai berikut:

= −
Keterangan:

X  = Rata-rata
S = Simpangan Baku

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengamatan X1, X2, ……Xn dijadikan angka baku Z1,Z2, …….Zn yang

dicari dengan rumus :

= −
2. Menghitung peluang F(zi) =P(z<zi).

3. Menghitung S(zi) adalahS(zi) =banyaknya z1, z2,… znyang <zi.

4. Menghitung selisih F(zi)– S(zi) kemudian ditentukan harga mutlak.

5. Ambil harga yang besar di antara harga-harga mutlak sebagai Lo.

Rumusan Hipotesis:

Ho: data berasal dari populasi berdistribusi normal

Ha: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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KriteriaPengujian:

 Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) <0,05 berarti distribusi

sampel tidak normal.

 Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) >0,05 berarti distribusi

sampel adalah normal.

1.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas padapenelitian ini menggunakan uji BARTLET, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung Varians gabungan dari semua sampel dengan menggunakan

rumus : = ∑( − 1)∑( − 1)
b. Menghitung harga satuan B dengan rumus, = ( )∑( − 1)

Menggunakan uji chi-kuadrat untuk uji Bartlet, yaitu;

= (ln 10) { − ( − 1) )
Rumus Hipotesis :

Ho=varians populasi adalah homogeny

Ha=varians populasi adalah tidak homogeny

Kriteria:

Tolak hipotesis nol jikaX2>X2
(1–α)(k– 1) didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat

dengan peluang(1 –α) dan dk =(k– 1) (Sudjana, 2005: 263).
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2.   Uji Persyaratan Regresi Linear Ganda

Menurut Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi linear ganda

sebagai alat analisa perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila

persyaratan itu terpenuhi, maka regresi linear ganda dapat digunakan. Beberapa

syarat yang perlu diujikan sebelumnya adalah sebagai berikut.

2.1 Uji Linearitas Regresi

Uji kelinearan regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F dengan

rumus:

=
Keterangan:

S2TC=VariansTunaCocok

S2G=VariansGalat

Untuk melakukan uji linieritas diperlukan adanya rumusan hipotesis sbb:

H0: Model regresi berbentuk linier

H1: Model regresi berbentuk non linier

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

uji, apabila Fhitung< Ftabel maka Ho ditolak yang menyatakan linier dan

sebaliknya jika Fhitung> Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak

linier (Sudjana dalam Rusman, 2010: 175). Untuk mencari Fhitung digunakan

tabel ANAVA sebagai berikut.
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Tabel 5. DaftarAnalisaVarian

Sumber
Varians

Derajat
Kebebasan
(dk)

Jumlah
Kuadrat
(JK)

Rata-
rata Jumlah
Kuadrat (RJK)

Fhitung Ftabel

Total N - Linier Linier

Regresi
(a) Regresi
(b/a) Residu

1
1
n-2

JKReg (a)
JKReg (b/a)
JKRes

JKReg (a)
JKReg (a/b)
JKRes

Keterangan :

Tuna
Cocok
Kesalahan
(error)

k-2
n-k

JKTC
JKE

RJKTC
RJKE

2.2 Uji Multikolinieritas

Metode untuk uji multikolinieritas yangdigunakan dalam penelitian ini adalah

metode korelasi product moment sebagai berikut :

= ∑ − (∑ ) (∑ )( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ ) )
(Arikunto, 2005: 75)

Rumusan hipotesis yaitu:

H0: tidak terdapat hubungan antar variabel independen

H1: terdapat hubungan antar variabel independen

Kriteria Hipotesis

yaitu: Apabila rhitung < rtabel dengan dk=n dan alpha 0,05 = maka H0 ditolak

sebaliknya jika rhitung>rtabel maka H0 diterima.
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2.3 Uji Autokorelasi

Metode untuk uji Autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

statisticd Durbin-Waston.Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri

observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data timeseries) atau urutan

tempat atau ruang (data cross section), atau korelasi yang timbul pada dirinya

sendiri (Sugiarto dalam Sudarmanto, 2005: 142). Lanjut dalam bukunya

Sudarmanto tahap yang harus dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan

hargakoefisien Durbin-Waston dengan menggunakan SPSS yaitu sebagai berikut.

1. Pilih dan klik menuanalyze, pilih regression, kemudian pilih dan klik linear.

2. Padakotak Dependentisikan variabel dependennya yaitu variable Y.

3. Padakotak independentisikan semua variabel independennya (X).

4. Pilih dan klik atau ceklist pada kolom Durbin-Watson.

5. Langkah yang terakhir pilih dan klik continue lalu OK.

Rumus hipotesis yaitu.

H0: tidak terjaadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H1: terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

(Sudarmanto, 2005: 143).

kriteria:

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada diantara angka 2 atau mendekati

angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi

(rietveld dan Sunaryanto dalam Sudarmanto, 2005: 143)
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2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sudarmanto (2005:147), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk

mengetahui apakah variasi residualabsolut sama atau tidak sama untuk semua

pengamatan. Gujarati dalam Sudarmanto (2005: 148), menyatakan pendekatan

yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu rank

korelasi dari Spearman.

Pengujian rank korelasi spearman koefisien korelasi rank dari Spearman di

definisikan sebagai berikut

= 1 − 6 ∑( − 1)
Dimana

d1= perbedaan dalam rank yang diberikan dari individu atau fenomenakei.

n = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Gujarati (2000: 176) menjelaskan koefisien korelasi rank tersebut dapat digunakan

untuk mendeteksi heteroskodestisitas sebagai berikut:

Asumsikan :

Y1=β0+β1X1+Ui

Langkah I cocokkan regresi terhadap data mengenai Y residual ei

Langkah II dengan mengabaikan tanda ei dan Xi sesuai dengan urutan yang

meningkatkan atau menurunkan dan menghitung koefisien rank korelasi

spearman
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= 1 − 6 ∑( − 1)
Langkah III dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi Ps

adalah 0 dan N >8 tingkat penting signifikan dari rs yang disampel dengan diuji

dengan pengujian t sebagai berikut

= √ − 21 −
dengan derajat kebebasan =N-2 kriteriapengujian:

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis kita bisa menerima hipotesis

adanya heteroskodestisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya.

Jika model regresi meliputi lebih dari satu variabel X, rsdapat dihitung antarae1

dan tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji tingkat penting secara statistik,

dengan pengujian t (Gujarati, 2000: 177).

3. Pengujian hipotesis

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

dan juga mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis

regresi.

3.1 Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji hipotesis pertama, keduadan ketiga,yaitu pengaruh minat

belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu, pengaruh disiplin belajar terhadap
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hasil belajar IPS Terpadu dan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar

IPS Terpadu digunakan statistik t dengan model regresi linier sederhana,yaitu :

Ŷ = a + bX

Keterangan :

= (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )
= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )

Keterangan :

Ŷ=subyek dalam variabel yang diprediksikan
a =nilai intercept (konstanta) hargaY jika X= 0
b = koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai

peningkatan atau penurunan variabel Y
X =subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

Setelah menguji hipotesis regresi liniers ederhana dilanjutkan dengan uji

signifikasi dengan rumus uji t sebagai berikut:

Keterangan :
t0=nilai teoritis observasi
b =koefisien arah regresi
Sb=standar deviasi

Kriteria pengujian hipotesis yaitu :

Jika thitung>ttabel, maka H0 ditolak dan jika thitung<ttabel, maka H0 diterima.

Ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1–α) dan dk =n – 2”

(Sudjana,2005:315).
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3.2 Regresi Linier Multiple

Untuk pengujian hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh minat

belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu

menggunakan rumus model regresi liniermultiple, yaitu:

Ŷ =a+b1X1 +b2X2+b3X3

Keteranngan :

Ŷ =nilai ramalan untuk variabel Y
a=nilai intercept (konstanta) Y bila X=0
b=koefisien arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka

peningkatan atau penurunan variabel independen yang didasarkan pada
variabel independen. Bila b (+), maka naik dan bila (-) maka terjadi
penurunan.

X =variabel bebas

(Sudjana, 2005: 346).

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji Fdengan rumus

= //( − − 1)
Keterangan:

JK(reg) = ∑ + ∑ + ∑
JK(sis) = ∑ − ( )
n = banyaknya responden
k = banyaknya kelompok

DenganFt=Fα(k :n – k– 1)

Keterangan :

α=tingkat signifikansi
k =banyaknya kelompok
n =banyaknya responden
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Dengan kriteria uji adalah: “tolak H0 jika Fhitung > Ftabel dan Ha diterima,

demikian pulasebaliknya, Ftabel untuk dkpembilang =k dan dk penyebut=(n-k-

1) dengan taraf signifikanα =0,05” (Sudjana, 2005:347).



97

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan,

maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan minat belajar terhadap hasil

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan disiplin belajar terhadap

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

3. Ada pengaruhyang positif dan signifikan fasilitas belajar terhadap hasil

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016.

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan minat belajar, disiplin belajar

dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas

VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai

pengaruh minat belajar, disiplin belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016 maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut :

1. Siswa sebagai peserta didik hendaknya meningkatkan minat belajar

dalam dirinya untuk meraih prestasi dan mendapatkan nilai yang baik.

Siswa hendaknya semakin rajin dalam belajar, termasuk dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam menyelesaikan

tugas, siswa hendaknya jangan sekedar menyalin pekerjaan teman

karena tujuan pemberian tugas tersebut adalah untuk melatih

pemahaman siswa terhadap materi IPS Terpadu.

2. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya memiliki disiplin belajar yang

tinggi. Karena dengan disiplin belajar yang tinggi, maka siswa akan

mendapatkan prestasi belajar yang bagus dalam proses pembelajaran di

lingkungan sekolah. Sebaliknya, jika siswa tidak memiliki disiplin

belajar yang tinggi atau dengan kata lain disiplin belajarnya rendah,

maka siswa akan gagal atau tidak mendapatkan prestasi belajar yang

bagus. Oleh karena itu, disiplin perlu diterapkan dalam diri siswa

tersebut antara lain dating tepat waktu ke sekolah, mengumpul tugas

tepat pada waktunya dan disiplin belajar yang lainnya.
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3. Sekolah hendaknya menambah fasilitas belajar guna menunjang

kelancaran dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat

menumbuhkan minat belajar siswa dan siswa dapat mencapai hasil

belajar yang baik.

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh minat belajar, disiplin

belajar dan fasilitas belajar saja, tetapi hasil belajar juga diduga dapat

dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya

dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan hasil belajar

siswa tersebut.
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