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ABSTRAK 

Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Dalam Mata 

Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

Oleh  

Kustono  

Mata pelajaran Sejarah merupakan matapelajaran yang materinya berisikan 

peristiwa sejarah masa lalu, sehingga disekolah guru sering terjebak menggunakan 

metode pengajaran yang digunakan lebih mengarah kepada metode ceramah atau 

bercerita saja. Padahal kedua metode tersebut dapat mendatangkan kebosanan 

siswa apabila guru yang memberikan materi tersebut tidak dapat menyesuaikan 

dengan kondisi atau keadaan siswa selain itu, metode tersebut membuat siswa 

kurang kreatif menggunakan semua aspek kecerdasannya.  

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh minat 

belajar terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran sejarah pada siswa kelas 

VIII SMP Tri Sukses Natar Tahun Ajaran 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada atau tidak nya pengaruh yang signifikan minat 

belajar sejarah terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Tri Sukses Natar 

Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Adapun pengumpulan data nya 

menggunakan data angket dan dokumentasi. Analisis menggunakan regresi linier 

sederhana. 

 

Hasil Penelitian diperoleh ada pengaruh  minat belajar siswa terhadap  prestasi 

belajar dalam mata pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar  Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2014/2015 karena nilai thitung > nilai ttabel (6,400 > 1,665). 

Besarnya pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar dalam mata 

pelajaran IPS adalah sebesar 35,6% adapun sisanya 64,4%  dijelaskan oleh sebab-

sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
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 hendaknya kamu berharap. 

(Q.S. Ash-Sharh: 6-8) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor dari kemajuan suatu bangsa. Kualitas 

pendidikan dapat dilihat dari tercapainya kemajuan hasil belajar siswa dalam 

menguasai materi pelajaran. Namun, pada saat ini pendidikan masih didominasi 

oleh suatu kebiasaan yang menganggap bahwa ilmu didapatkan dari apa yang 

dikatakan guru, atau dengan kata lain ilmu didapatkan dari sekolah dan apa yang 

diterima oleh murid di sekolah. Menurut Sagala (2005:16), bahwa “Pembelajaran 

adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus 

dengan menampakkan teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas 

pembelajaran”. Dengan demikian, pembelajaran dilakukan melalui perencanaan 

dan disusun dengan desain pembelajaran yang sesuai berdasarkan konsep dan 

kurikulum pendidikan. 

 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 (tentang sistem Pendidikan Nasional BAB I, 

Pasal 1, Hal 5) menjelaskan bahwa: 

 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan 

suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  

serta  ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 
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Dalam lingkup pendidikan formal mutu pendidikan tidak terlepas dari prestasi 

belajar, sehingga faktor siswa adalah salah satu faktor yang diperlukan untuk 

memajukan pembelajaran dalam usaha peningkatan mutu  pendidikan di 

Indonesia, oleh sebab itu dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah salah 

satunya dapat dilihat dari prestasi belajar. Standar pengukuran yang menunjukkan 

kemampuan mahasiswa memahami proses pembelajaran dapat diketahui dari 

prestasi belajar. 

 

Sebagaimana didefinisikan menurut Djamarah (2008:13), yang menyatakan 

bahwa:  

“Prestasi belajar yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembelajaran, 

dan sebaliknya prestasi belajar yang rendah menunjukkan bahwa tujuan 

belajar yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran belum terlaksana. Proses 

pembelajaran adalah proses yang dengan sengaja diciptakan untuk 

kepentingan anak didik yang melibatkan jiwa dan raga oleh karenanya 

sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan jiwa yang mempengaruhi 

tingkah laku”. 

 

Untuk tercapainya prestasi belajar yang tinggi bukanlah suatu hal yang mudah, 

karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 

mempengaruhinya, antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 

faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, seperti 

kesehatan, mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal, adalah faktor yang datang dari luar diri anak, seperti kebersihan rumah, 

udara, lingkungan, keluarga, masyarakat, teman, guru, media, sarana dan 

prasarana belajar.  

 

Pada dunia pendidikan kemampuan inteligensi memerankan peranan penting, 

khususnya berpengaruh kuat terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Hal 
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tersebut bermakna bahwa, semakin tinggi kemampuan inteligensi seseorang, maka 

semakin besar peluangnya untuk berprestasi. Sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan inteligensi seseorang, maka semakin kecil peluangnya untuk 

memperoleh prestasi. Meskipun peranan inteligensi berpengaruh besar, namun 

masih terdapat faktor lainnya yang tetap memberikan kontribusi dalam 

mempengaruhi prestasi belajar anak didik, diantaranya adalah faktor yang berasal 

dari individu seperti adanya minat dalam diri siswa untuk belajar. 

 

Minat merupakan landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan 

dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan, bahwa minat bukan saja dapat 

mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi juga dapat mendorong orang untuk 

tetap melakukan dan memperoleh sesuatu. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan 

oleh Nasution (2000:58) bahwa “Pelajaran akan berjalan lancar apabila ada minat. 

Anak-anak malas, tidak belajar, gagal karena tidak adanya minat”. 

 

Dalam kegiatan belajar, minat berperan sangat penting terhadap peserta didik. 

Karena, jika seorang peserta didik tidak memiliki minat dan perhatian yang besar 

terhadap objek yang dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun 

dan memperoleh hasil yang baik dari hasil belajarnya. Sebaliknya, apabila siswa 

tersebut belajar dengan minat dan perhatian besar terhadap objek yang dipelajari, 

maka hasil yang diperoleh lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Efendi dan 

Praja (2012:135) bahwa “Belajar dengan minat akan lebih baik dari pada belajar 

tanpa minat”. 

 

Sehingga dapat dikatakan siswa yang memiliki minat dalam belajar akan 

menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak memiliki 
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minat dalam belajar, dan proses dalam mengikuti kegiatan belajar juga akan 

terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut tampak jelas dengan ketekunan yang terus 

menerus ditunjukkan oleh siswa yang memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan 

belajar, dibandingkan siswa yang minat belajarnya rendah. Hal tersebut tampak 

jelas dari prestasi akademik yang diperoleh oleh masing-masing siswa, bahwa 

siswa dengan minat yang lebih tinggi dalam kegiatan belajar lebih dominan 

mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan minat 

belajar yang rendah.  

 

Sebagaimana hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan, didapati bahwa hasil belajar siswa dengan tingkat absensi baik 

yaitu lebih dominan mendapatkan prestasi belajar lebih tinggi dibandingkan siswa 

dengan tingkat absensi tidak baik. Didapatkan juga, bahwa nilai akademik paling 

rendah dari nilai lainnya adalah pada mata pelajara IPS (Ilmu Pengetahuan 

Sosial). Menurunnya nilai akademik pada mata pelajaran IPS didominasi oleh 

kurangnya minat siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga menurunkan 

prestasi akademik yang diperoleh siswa. Tinggi rendahnya minat belajar siswa, 

tentu berpengaruh kuat terhadap prestasi belajar yang didapatkan. 

 

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang materinya berisikan peristiwa 

IPS masa lalu, sehingga di sekolah guru sering terjebak menggunakan metode 

pengajaran yang digunakan lebih mengarah kepada metode ceramah atau bercerita 

saja. Padahal kedua metode tersebut dapat mendatangkan kebosanan siswa apabila 

guru yang memberikan materi tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi 

atau keadaan siswa. Selain itu, metode tersebut membuat siswa kurang kreatif 
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menggunakan semua aspek kecerdasannya, karena itu jika terjadi kebosanan pada 

siswa maka akan berpengaruh kepada minat siswa untuk mengikuti proses belajar. 

 

Demikian juga pembelajaran IPS yang seperti ini cukup kontekstual dari sisi 

kebutuhan siswa untuk belajar mengembangkan dirinya sementara belajar 

berangkat dari kebutuhan siswa akan mudah membangkitkan minat siswa 

terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang 

lebih optimal ketika siswa tidak lagi merasa berminat untuk mengikuti pelajaran 

ini, tentunya hal ini akan memberikan dampak pada tinggi rendahnya prestasi 

pembelajaran siswa di bidang mata pelajaran IPS.  

 

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan di SMP Tri Sukses Natar Lampung 

Selatan didapati nilai akademik terendah adalah pada mata pelajaran IPS pada 

siswa kelas VIII, dengan tingkat pencapaian nilai KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) paling rendah dibanding kelas lainnya. Sebagai gambaran dari hasil 

perolehan belajar mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan, Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016, yaitu sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1  Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan, Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No Nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimum 

Siswa  

F  % 

1 

2 

>72 

<72 

31 

45 

39,47 

59,21 

Jumlah 76 100% 
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan  Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPS 

secara umum tergolong rendah yaitu dari sebanyak 76 siswa didapati hanya 

sebanyak 31 (39,47%) siswa saja yang mendapatkan nilai >72, sedangkan siswa 

yang mendapat nilai <72 sebanyak 45 (59,21%) siswa. Artinya secara persentase 

siswa kelas VIII SMP Tri Sukses lebih banyak yang mendapatkan dibawah KKM 

yaitu <72.  

 

Berdasarkan standar nilai KKM tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar siswa kelas VIII SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan masih terdapat 

nilai siswa yang tidak tuntas karena mendapatkan nilai dibawah standar KKM. 

Dengan demikian bahwa masih didapati hambatan-hambatan yang membuat hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS rendah dan sebagian besar siswa belum 

dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan baik. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis 

bermaksud mengkajinya dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh  Minat Belajar 

Siswa Terhadap  Prestasi Belajar Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP 

Tri Sukses Natar  Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS di SMP Tri 

Sukses Natar 

b. Bagaimanakah prestasi belajar siswa pada  mata pelajaran IPS di SMP Tri 

Sukses Natar 
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c. Langkah-langkah strategis apa saja yang dapat membangkitkan minat belajar 

siswa 

d. Aspek-aspek kompetensi yang perlu dicapai dalam pembelajaran IPS. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dalam skripsi ini, melihat luasnya ruang lingkup 

permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi permasalahan pada minat 

dan prestasi belajar dalam mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Tri Sukses 

Natar yang dibuktikan dengan nilai rapor dan prostes. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar dalam 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

E. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Ruang Lingkup 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai melalui 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak nya pengaruh yang 

signifikan minat belajar IPS terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Tri 

Sukses Natar Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil oleh 

pihak terkait seperti penulis sendiri, orang tua dan bagi para pendidik dalam hal 

ini khususnya para guru.  
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Bagi penulis dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu IPS yang penulis 

tekuni. Sedangkan bagi para orang tua hendak nya mengetahui dan 

mengarahkan minat anak nya, dan bagi sekolah sendiri dapat menimbulkan 

minat siswa untuk belajar.   

 

F. Ruang Lingkup 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah minat belajar siswa dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. 

2. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Tri Sukses Natar Lampung 

Selatan. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

4. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. 

5. Ruang lingkup ilmu pendidikan social 

ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang 

mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan 

sosialnya. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia


 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Minat  

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, seluruh 

faktor-faktor yang berhubungan dengan guru dan murid harus dapat 

diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan 

tingkah laku siswa sebagai timbal balik dari hasil sebuah pengajaran.            

Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat 

mengindikasikan akan ketertarikan siswa tersebut terhadap pelajaran itu atau 

sebaliknya, ia tidak merasa tertarik dengan mata pelajaran tersebut. 

Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat. Lebih 

lanjut terdapat beberapa pengertian minat diantaranya adalah: 

a) Menurut Sabri (2005:88), yang menjelaskan tentang minat bahwa:  

 

”Minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya 

dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi 

karena sikap senang kepada sesuatu, orang berminat pada sesuatu 

berarti ia sikapnya senang  kepada sesuatu”. 

 

b) Menurut Muhibbin (2009:136), bahwa ”Minat adalah kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. 
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c) Menurut Marimba (1990:79), bahwa ”Minat adalah kecenderungan jiwa 

kepada sesuatu, karena kita merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu. 

Pada umumnya disertai perasaan senang akan sesuatu itu”. 

d) Menurut Shalahuddin (1990:95), yaitu ”Minat adalah perhatian yang 

mengandung unsur-unsur perasaan. Dengan begitu minat sangat 

menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu 

pekerjaan, atau dengan kata lain minat menjadi sebab dari suatu kegiatan”. 

e) Menurut L. Crow dan A. Crow (1998:352), mendefinisikan tentang minat 

bahwa:  

”Minat atau interest bisa berhubungan dengan daya gerak yang 

mendorong kita untuk cenderung atau merasa tertarik kepada orang, 

benda, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsamg 

oleh kegiatan itu sendiri”.  

 

Minat belajar adalah suatu penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Seseorang memiliki minat terhadap 

subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap subjek tertentu (Djamarah, 2008: 166). Seseorang yang berminat 

terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara Konsisten 

dengan rasa senang. Menurut Agus Sujanto (2004:92), minat sebagai 

sesuatu pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang terlahir dengan 

penuh kemauannya dan tergantung dari bakat dan lingkungannya. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa minat merupakan pemusatan 

perhatian. 

 

Minat belajar adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu yang ingin dicapai, (Syah, 2006: 
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84). Ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa, cara 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Sardiman, 2007:102): 

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

2. Menghubungkan degnan persoalan pengalaman yang lampau 

3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

 

Seorang mahasiswa harus memiliki minat belajar yang besar agar dapat 

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang rendah 

akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

 

Menurut Djaali (2007:121), minata dalah rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa orang yang berminat akan 

ada rasa tertarik. Tertarik dalam hal tersebut merupakan wujud dari rasa 

senang pada sesuatu. Slameto (2010:57), berpendapat bahwa minat 

sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan terus-menerus 

yang disertai rasa senang. Beberapa pendapat diatas menunjukkan adanya 

unsur perasaan senang yang menyertai minat seseorang. Melihat beberapa 

pendapat dari para ahli diatas, dapat diketahui ciri-ciri adanya minat pada 

seseorang dari beberapa hal, antaralain: adanya perasaan senang, adanya 

perhatian, adanya aktivitas yang merupakan akibat dari rasa senang dan 

perhatian. 
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1) Perasaan senang 

Menurut Ahmadi (1991:36), perasaan adalah peryataan jiwa yang sedikit 

banyak bersifat subyektif dalam merasakan senang atau tidak senang. 

Menurut Suryabrata (2002:66), gejala psikis yang bersifat subyektif yang 

umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam 

kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf.  Penilaian subjek 

terhadap sesuatu objek membentuk perasaan subjek yang bersangkutan. 

Karena itu perasaan pada umumnya bersangkutan dengan fungsi 

mengenai, artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menanggapi, 

membayangkan, mengingat atau memikirkan sesuatu. 

2) Perhatian 

Menurut Suryabrata (2002:14), bahwa perhatian adalah pemusatan tenaga 

psikis tertuju kepada suatu obyek atau banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Menurut Baharudin 

(2009:178), bahwa perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu sekumpulan objek. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perhatian 

merupakan pemusatan yang ditujukan kepada suatu objek. 

3) Aktivitas 

Menurut Ali (1996:26), bahwa aktivitas adalah keaktifan atau kegiatan. 

Aktivitas yang dimaksuda dalah keaktifan atau partisipasi langsung dalam 

suatu kegiatan. Pendapat ini didukung oleh Suryabrata (2002:72), bahwa 

aktivitas adalah banyak sedikitnya orang menyatakan diri, menjelmakan 

perasaan dan pikiran-pikirannya dalam tindakan yang spontan. Sesuai 
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dengan beberapa pendapat diatas, aktivitas merupakan perilaku yang aktif 

dalam melakukan tindakan yang merupakan penjelmaan dari perasaan. 

 

Dari beberapa pengertian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

minat adalah besar pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat 

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Minat akan timbul apabila 

mendapatkan rangsangan dari luar. Dan kecenderungan untuk merasa tertarik 

pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang 

apabila ia terlibat aktif didalamnya. Dan perasaan senang ini timbul dari 

lingkungan atau berasal dari objek yang menarik. 

 

a. Pentingnya peningkatan minat belajar siswa 

Menurut Dalyono(2001:56-57), bahwa minat dapat timbul karena dayatarik 

dari luar dan juga datang dari sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai/memperoleh benda atau 

tujuan yang diminati itu. 

 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. 

Menurut Djamarah (2008:167), bahwa minat besar pengaruhnya terhadap 

aktivitas belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran 

akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada dayatarik 

baginya. Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Minat 

merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkit kan kegairahan 

belajaran anak didik dalam kurun waktu tertentu. Melihat dari pendapat 
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diatas, maka minat penting untuk ditingkatkan karena mempermudah proses 

belajar siswa dan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

b. Cara meningkatkan minat belajar siswa 

Menurut Muhibin Syah (2002:129), bahwa minat dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Guru 

seyogyanya membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang 

terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang kurang lebih sama 

dengan membangun sikap positif. Menurut Winkel (2004:30), perasaan 

senang akan menimbulkan minat pula, yang diperkuat lagi oleh sikap yang 

positif.  Diantara kedua hal tersebut timbul lebih dahulu sukar ditentukan 

secara pasti. Mungkin pada umumnya berlaku urutan psikologis sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 1. Skema Munculnya Minat 

 

Perasaan tidak senang menghambat dalam belajar, karena tidak melahirkan 

sikap yang positif dan tidak menunjang minat dalam belajar. Menurut 

Dalyono (2001:56-57), bahwa minat dapat timbul karena daya tarik dari luar 

dan juga datang dari hati sanubari. Pendapat-pendapat diatas menunjukkan 

bahwa minat dapat ditingkatkan dengan dayatarik dari luar, perasaan senang, 

dan sikap yang positif yang akan dapat meningkatkan kualitas pencapaian 

hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. 

 

Perasaan Senang Perasaan Senang Sikap  positif Minat 
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c. Faktor-faktor yang berhubungan dengan minat belajar 

a. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu norma, harapan, dan kepercayaan dari personil-

personil yang terlibat dalam organisasi tempat belajar, yang dapat memberikan 

dorongan untuk bertindak dan mengarahkan pada prestasi siswa yang tinggi 

(Sulhan, 2006: 21). Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. 

Di dalam lingkunganlah seorang anak didik saling berinteraksi antara 

lingkungan biotik dan abiotik. Selama hidup, anak didik tidak bisa 

menghindarkan diri dari 2 aspek yang membpungayi pengaruh signifikan 

terhadap belajar anak didik diinstansi, yaitu (Djamarah, 2008:166): 

1) Lingkungan alami 

Lingkungan alami atau lingkungan hidup adalah lingkungan tempat 

tinggal anak didik, hidpu dan berusaha didalamnya. 

2) Lingkungan sosial budaya 

Lingkungan sosial merupakan suatu hidup dalam kebersamaan dan saling 

membutuhkan antara sutu dengan lainnya. 

Ginting, (2005:61) lingkungan merupakan pusat pembelajaran yang bermakna 

dan sebagai proses sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, serta pusat 

pengembangan minat. 

 

b. Faktor Instrumental 

Faktor instrumental dari beberapa bagian yaitu (Djamarah, 2008:166): 

1) Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur dalam 

substansial dalam pendidikan. 
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2) Program 

Setiap sekolah memiliki program pendidikan yang disusun untuk 

dijalankan demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

tergantung  dari baik tidkanya program pendidikan yang dirancang. 

Program pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, 

baik tenaga, finansial, dan sarana prasarana. 

3) Sarana dan fasilitas 

Misalnya, gedung sekolah yang memiliki ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang dewan guru, perpustakaan, laboratorium dan semua yang 

bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan anak didik. 

4) Dosen 

Dosen merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru 

mutlak diperlukan didalam pendidikan. 

 

2. Hakekat Belajar 

Ernes ER.Hilgard dalam Riyanto (2010:4), mendefinisikan belajar sebagai 

berikut : “Learning is the process by which an activity originates or is charged 

throught training procedures (whetherin the laboratory or in the natural 

environments) as distinguished from changes by factor not attributable to 

training”. Artinya, seseorang dapat dikatakan belajar kalau dapat melakukan 

sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan 

berubah.Sedangkan menurut Hamalik (2004:154) belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. 
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Menurut Slameto (2010:2) 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 

lingkungannya. 

 

Selanjutnya Wingkel dalam Riyanto (2010:61) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku 

pada diri sendiri berkat adanya interaksi antara individu dengan individu 

dengan lingkungan. 

 

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas definisi belajar dapat berbeda-beda 

namun memiliki esensi yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara individu 

dengan individu dengan lingkungan berkat pengalaman dan latihan yang akan 

memberi suatu dampak perubahan bagi kehidupannya. 

 

3. Hakekat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar (Riyanto,2010 

:131). Menurut Muhaimin dalam Riyanto (2010:131) kegiatan pembelajaran 

akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efesien. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan 

sumber belajar. 
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Selanjutnya menurut Sanjaya (2009:26) pembelajaran merupakan proses kerja 

sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber 

yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti 

minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar 

maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan 

sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru 

dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh 

guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan 

belajar. 

 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan 

masing-masing perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik 

adalah berbeda-beda, maka selanjutnya memerlukan desain perencanaan 

pembelajaran yang berbeda juga (Sanjaya, 2009:28). 

 

4. Konsep Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar 

merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut.  Banyak definisi para ahli tentang belajar, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 
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a) Menurut Slameto (2010:2) mendefinisikan bahwa “Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

b) Menurut Gagne dalam Slameto (2003:37), menyatakan bahwa “Belajar 

merupakan suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku”. 

c) Belajar menurut Irwanto (1997:105), berpendapat bahwa “Belajar 

merupakan proses peubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu 

dan terjadi dalam jangka waktu tertentu”. 

d) Mudzakir (1997:34), bahwa “Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan 

yang mengadakan perubahan didalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain 

sebagainya”. 

e) Thursan Hakim dalam Fathurrahman (2007:6) menjelaskan bahwa  

 

“Belajar adalah suatu proses perubahan didalam keperibadian 

manusia, kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 

daya pikir, dan lain-lain kemampuannya”. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pengertian belajar yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat diambil pengertian bahwa belajar 

pada dasarnya  merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Hampir semua 

kehidupan manusia diwarnai dengan kegiatan belajar. Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 



 20 

perubahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku yang 

relatif permanen dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

5. Konsep Prestasi Belajar 

Setiap akhir dari proses belajar mengajar, selalu ada hasil belajar yang telah 

dicapai oleh siswa yang disebut dengan prestasi belajar. Melalui prestasi 

belajar ini dapat diketahui taraf penguasaan anak terhadap materi yang 

diberikan dalam proses belajar mengajar. Banyak definisi para ahli tentang 

prestasi belajar, diantaranya sebagai berikut: 

a) Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan 

instrumen tes. Menurut Ahmadi (2002:33), prestasi belajar adalah hal 

yang menyangkut hasil pembelajaran atau hasil yang dicapai anak didik 

yang diukur melalui aktivitas belajar. 

 

b) Prestasi belajar merupakan suatu indikator dari perkembangan dan 

kemajuan siswa atas penguasaan dari pelajaran-pelajaran yang telah 

diberikan guru kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan olah Nasrun Harahap, dkk. sebagaimana dikutip oleh 

Djamarah (2005:226) bahwa prestasi adalah penilaian pendidikan tentang 

perkembangan dan kemajuan murid yang berkenaan dengan penguasaan 

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang 

terdapat dalam kurikulum. 

c) Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran dan lazimnya 
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ditunjukkan dengan nilai tes atau angka. Lebih jelasnya lagi beliau 

menuturkan bahwa prestasi belajar siswa ditunjukkan melalui nilai atau 

angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas 

siswa dan tes atau ujian yang ditempuh. 

d) Hendari Nawawis dalam Ghozali (2007:25) menjelaskan tentang “Prestasi 

belajar yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor, diperoleh dari 

hasil tes, mengenai materi pelajaran yang telah disajikan”. 

 

e) Menurut Hamalik (2007:68) menyatakan bahwa: 

“Prestasi belajar merupakan sesuatu yang dibutuhkan seseorang 

untuk mengetahui kemampuan setelah melakukan kegiatan yang 

bersifat belajar, karena prestasi adalah hasil belajar yang mengandung 

unsur penilaian, hasil usaha kerja dan ukuran kecakapan yang dicapai 

suatu saat”. 

 

f) Sedangkan Marsun dan Martaniah dalam Tjundjing (2001:71) 

berpendapat bahwa: 

“Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh 

mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang 

diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan 

sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa 

diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa”. 

 

g) Selanjutnya Surya (2008:57) mengemukakan “Prestasi belajar adalah 

seluruh kecakapan hasil yang dicapai (achivement) yang diperoleh 

melalui proses belajar berdasarkan test belajar”. 

h) Sukardi dalam Qory (2010:26) menerangkan “Definisi prestasi belajar 

sebagai taraf prestasi yang dicapai dari bermacam-macam pelajaran yang 

telah diikuti”. 
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i) Djamarah (2008:114), menyatakan bahwa “Belajar pada hakikatnya 

adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi 

psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu berarti belajar 

bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar 

dan faktor dari dalam”.  

 

Dikemukakan oleh Slameto (2003: 54) fakto-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah sebagai berikut: 

1. Faktor intern 

Yaitu faktor yang ada didalam dm individu yang sedang belaj ar. Faktor intern 

terdiri dari: 

a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh). 

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan). 

c. Faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern 

Yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dan: 

a. Faktor keluarga (cam orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

b. Suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, penegrtian orang tua, dan 

latar 

c. belakang kebudayaan). 

d. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 
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standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah). 

e. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat,mass media, teman 

bergaul, dan betuk kehidupan masyarakat). 

 

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Nasution (2004: 50) prestasi belajar 

juga dipengaruhi oleh kecakapan dan ketangkasan belajar yang berbeda secara 

individual. Walaupun demikian, kita dapat membentuk anak dengan memberi 

petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya akan menjamiu -sukses anak dalam belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

pencapaian hasil belajar siswa berupa nilai yang diperoleh setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar yang diberikan guru kepada siswa melalui evaluasi atau 

penilaian pada suatu mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPS. Prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa mencakup penilaian penguasaan, baik yang besifat 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

B. Kerangka Pikir 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus 

yang disertai dengan rasa senang. 

 

Minat belajar besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan belajar yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik bagi nya. Ia segan-segan untuk belajar, ia 

tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang dapat 
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menarik minat siswa, lebih mudah dihafalkan dan disimpan, karena minat 

menambah kegiatan belajar. 

 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar dan hasilnya 

maka minat dapat mempengaruhi kwalitas pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang-bidang tertentu. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi 

yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi 

yang rendah. Maka apabila sorang siswa mempunyai minat yang besar terhadap 

suatu bidang studi ia akan memusatkan perhatian lebih banyak dari teman nya, 

kemudian karena memusatkan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang 

memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat, dan akhir nya mencapai prestasi 

yang tinggi dalam bidang studi tersebut. Demikian pula dengan minat siswa 

terhadap bidang studi IPS, apabila seorang siswa mempunyai minat yang besar 

terhadap bidang studi IPS maka siswa tersebut akan memusatkan perhatiannya 

terhadap bidang studi IPS dan lebih giat dalam mempelajari bidang studi ini dan 

prestasinya pun akan memuaskan. 

 

Tujuan mempelajari IPS adalah agar siswa siswi mengetahui IPS lalu 

mencontohkan keteladanan sifat-sifat dari tokoh masa lalu itu dengan mengambil 

hikmah dari nilai dan makna IPS, menanamkan penghayatan dan kemauan yang 

kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk 

berdasarkan pengetahuannya atas fakta IPS yang ada, dan juga untuk menggugah 

semangat untuk mendalami ilmu IPS.  Berdasarkan uraian yang telah disampaikan 

di atas, maka dapat disimpulkan kerangka pikir dalam penelitian adalah 

sebagaimana pada gambar dibawah: 
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Slameto, 2010) 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

D. Hipotesis 

Menurut Nasution (2008:51), mendefinisikan bahwa: “Hipotesis merupakan 

pernyataan tentang suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan 

kebenarannya secara empiris”. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: “Ada pengaruh  minat belajar siswa terhadap  prestasi belajar dalam 

mata pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar  Lampung Selatan Tahun 

Ajaran 2015/2016”. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Prestasi Belajar: 

 
1. Faktor Internal 

a. Faktor Jasmaniah 

b. Faktor kesehatan 

c. Cacat tubuh 

d. Faktor Psikologis 

- Inteligensi 

- Perhatian 

- Minat 
- Bakat 

- Motif 

- Kematangan  

- Kesiapan 

e. Faktor kelelahan 

 

Prestasi Belajar 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor sekolah 

c. Faktor masyarakat 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil dalam suatu 

penelitian meliputi pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan serta 

penginterprestasian data sehingga peneliti dapat memecahkan masalah penelitian 

secara sistematis. Sugiyono (2010:2), bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif, menurut Arikunto (2006:12) yaitu metode ilmiah yang analisisnya 

dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data dan 

hasilnya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, karena hasil yang 

diperoleh melalui penelitian berupa data kuantitatif seberapa besar pengaruh minat 

belajar terhadap prestasi belajar siswa. Data penelitian berupa skor (angka-angka) 

dan diproses melalui pengolahan statistik, selanjutnya dideskripsikan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai variabel minat belajar dan variabel prestasi 

belajar siswa. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasional, 

yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 
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variabel bebas dengan variabel terikat (Iskandar, 2008:63). Dalam penelitian ini 

peneliti ingin melihat hubungan antara variabel bebas yaitu minat belajar siswa 

dengan variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh antara minat belajar siswa 

terhadap prestasi belajar menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, 

karena data yang digunakan berskala interval. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:48). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan yaitu berjumlah 76 orang siswa dengan masing-masing 

kelas yaitu kelas VIII1 sebanyak 31 siswa, kelas VIII2 sebanyak 22 siswa 

sebagai dan kelas VIII3 sebanyak 23 siswa. Adapun perincian dari masing-

masing kelas tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1  Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No  Kelas Jumlah  

1 

2 

3 

Kelas VIII1 

Kelas VIII2  

Kelas VIII3 

26 

24 

26 

Jumlah: 76 
Sumber: Data Dokumentasi Siswa kelas VIII SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan 
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2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

di teliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010:52). 

Adapun sampel pada penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yang ada 

dijadikan sebagai sampel yang diteliti, hal tersebut dikarenakan jumlah 

populasi yang terbatas. Penentuan sampel penelitian ini mengacu pada teori 

Arikunto (2010:104), bahwa penelitian populasi adalah penelitian yang hanya 

dapat dilakukan bagi pupulasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. 

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 

seluruh siswa Kelas VIII SMP Tri Sukses Natar Lampung Selatan yang 

berjumlah sebanyak 76 orang siswa. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:61), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua variabel yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah minat belajar siswa. 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah prestasi belajar siswa. 
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D. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan bentuk upaya persiapan sebelum 

melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, 

prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan, hal ini agar dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan apa yang telah direncanakan. 

Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan secara garis besar 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 
1. Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pendahuluan, setelah menemukan permasalahan maka peneliti mengajukan 

judul kepada dosen pembimbing akademik yang terdiri dari dua alternatif 

judul.Setelah salah satu judul disetujui, langkah selanjutnya judul diajukan 

kepada ketua program studi Pendidikan Sejarah sekaligus menetapkan 

dosen pembimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Pengajuan Rencana Penelitian 

Rencana penelitian diajukan untuk dapat persetujuan dilaksanakannya 

seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-

perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan Pembimbing II maka 

seminar proposal dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2014, setelah seminar 

proposal dilaksanakan, penyempurnaan dan perbaikan proposal skripsi, 

kemudian dilaksanakan pengesahan komisi pembimbing oleh Pembimbing 

I dan Pembimbing II, Ketua Program Studi Sejarah Ketua Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Dekan FKIP Unila. 
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3. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Dengan membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Pembantu Dekan I dengan 

No. 2710/UN26/3/PL/2012 yang ditunjukkan kepada Kepala Sekolah 

SMP Trisukses Natar Lampung. 

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, maka penelitian mempersiapkan kisi-kisi angket yang 

akan disebar kepada siswa SMP Trisukses yang berjumlah 76 orang 

dengan jumlah item 30 soal kelompok pertanyaan angket yang terdiri 

dari empat alternatif jawaban. 

Sebelum penyebaran angket dilakukan kepada responden peneliti 

mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan 

persetujuan.Setelah soal angket disetujui oleh dosen pembimbing 

kemudian peneliti melakukan penyebaran angket kepada responden 

tentang isi angket terlampir. 

c. Penelitian di Lapangan 

Pelaksanaan penelitian di lapangan pada tanggal 17 November 2014 

dengan menyebarkan angket kepada siswa SMP Trisukses Natar 

Lampung berjumlah 76 orang dengan jumlah item 30 soal angket yang 

telah dilengkapi dengan kemungkinan jawaban yang akan dipilh 

responden. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Penyebaran angket pada 

penelitian ini yaitu digunakan untuk mendapatkan data mengenai minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket dalam bentuk check-list. 

Menurut Arikunto (2006:152), mengatakan bahwa “check list”, sebuah daftar, 

dimana responden tinggal membubuhkan tanda (√) pada kolom yang sesuai”. 

Tanda check- list ini akan menjadi alternatif pilihan jawaban dari responden. 

Responden menggunakan angket dengan 3, 4, atau alternatif pilihan karena 

ingin menunjukan adanya gradasi atau tingkatan baik kondisi sesuatu, atau 

mungkin tentang pendapat responden yang lain.  

 

Menurut Arikunto (2006:241-242), mengatakan bahwa “Dalam menganalisis 

data dari angket bergradasi atau berperingkat 1 sampai dengan 4, peneliti 

menyimpulkan makna setiap alternatif sebagai berikut: 

1. “sangat banyak”, “sangat sering”, sangat setuju”, dan lain-lain menunjukan 

gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi nilai 4.  

2. “banyak”, “sering”, Kurang Setuju”, dan lain-lain, menunjukan peringkat 

yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ditambah kata “sangat”. Oleh 

karena itu kondisi tersebut diberi nilai 3. 
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3. “sedikit”, “jarang”, “kurang setuju”, dan lain-lain, karena berada dibawah 

“setuju” dan sebagainya, diberi nilai 2. 

4. “sangat sedikit”, dan “sedikit sekali”, “sangat jarang”, sangat kurang 

setuju”, yang berada digradasi paling bawah, diberi nilai 1.” 

 

Penelitian ini akan menggunakan angket dalam bentuk check-list dengan 4 

alternatif jawaban yaitu “sangat senang”, “senang”, “tidak senang”, dan 

“sangat tidak senang”. Setiap jenis respon mendapat nilai sesuai dengan arah 

pernyataan yang bersangkutan, untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 Alternatif Pilihan Jawaban Angket 

 

Pernyataan Positif Negatif 

 Sangat senang(SS) 4 1 

 Senang(S) 3 2 

 Tidak senang(TS) 2 3 

 Sangat tidak senang(STS) 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini selain menggunakan teknik angket, peneliti juga 

akanmengunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik 

pencarian data yang menelaah catatan atau dokumen sebagai sumber data. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2010:231) yang mengemukakan bahwa 

metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya. 

 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang jumlah siswa dan data nilai hasil belajar siswa selama satu semester 
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yang diperoleh dari kantor TU (Tata Usaha) SMP Tri Sukses Natar Lampung 

Selatan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisa Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik regresi dan korelasi. 

Analisis data dilakukan denga bantuan program komputer. Untuk pengujiannya 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

Regresi Linier Sederhana, yaitu: 

 

Y = a + bX 

 

Keterangan : 

Y = Minat Belajar  

X = Prestasi Belajar 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi  

et = error term 

(Sudjana, 2005:274). 

 

2. Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Muhidin, 

2007:239). Untuk uji secara parsial menggunakan uji t perhitungannya 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

sb

b
t 0
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Kriteria pengujian dilakukan dengan cara:  

1. Membuat hipotesis 

Ho  : Tidak ada pengaruh minat belajar siswa (X) terhadap prestasi belajar 

 siswa (Y) 

Ha  : Ada pengaruh minat belajar siswa (X) terhadap prestasi belajar 

 siswa (Y) 

2. Menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai α sebesar 0,05 (5%)  

a. Jika nilai hitungt < tabelt maka Ho diterima Ha ditolak  

b. Jika nilai hitungt  tabelt maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Menentukan kesimpulan dengan membandingkan probabilitas dan 

hipotesis. 

 



 

 V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh  Minat Belajar Siswa 

Terhadap  Prestasi Belajar Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri 

Sukses Natar  Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh  minat belajar siswa terhadap  prestasi belajar dalam mata 

pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar  Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016 karena nilai thitung > nilai ttabel (6,400 > 1,665). 

2. Besarnya pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar dalam 

mata pelajaran IPS adalah sebesar 35,6% adapun sisanya 64,4%  

dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

B. Saran 

1. Untuk Siswa 

a.  Minat belajar yang  lebih baik dibutuhkannya perhatian dari orang tua, 

tempat yang nyaman bagi siswa, metode belajar yang menyenangkan dan 

media belajar yang menarik dapat mendorong minat siswa dalam belajar.  

b.  Siswa perlu merancang dan menyusun cara belajar yang efektif dan 

melaksanakannya secara berkesinambungan untuk dapat meningkatkan 

hasil belajar yang optimal.  
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c.  Siswa yang kurang memiliki minat yang kurang hendaknya lebih 

meningkatkan minatnya dalam belajar IPS, agar proses belajarnya lebih 

kondusif sehingga mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik serta 

dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada secara optimal.  

 

2. Untuk Guru 

a. Kepada guru hendaknya dapat memberikan keteladanan dan mampu 

memotivasi siswa untuk meraih prestasi belajar yang tinggi.   

b. Guru hendaknya mampu memberikan penjelasan dan cara belajar yang 

efektif agar siswa dapat memahami pelajaran IPS dengan mudah sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

c. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memanfaatkan waktu belajar yang 

ada secara optimal serta terus mengupayakan siswa utuk selalu aktif dalam 

belajar  
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