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ABSTRAK

PENGARUH MINAT BELAJAR, CARA BELAJAR DAN PERHATIAN
ORANG TUA TERHADAP HASIL BELAJAR DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN MOTIVASI BELAJAR PADA

MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS X
SMA NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

Desi Wulandari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar yang rendah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat belajar, cara belajar dan
perhatian orang tua terhadap hasil belajar dengan mempertimbangkan motivasi
belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar
Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif verifikatif
dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 244 siswa. Sampel yang diperoleh adalah 152 siswa dan teknik
pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan proporsional random
sampling. Hasil penelitian menunjukan, terdapat pengaruh : 1. Parsial antara minat
belajar, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap motivasi belajar 2. Simultan
antara minat belajar, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap motivasi
belajar 3. Hubungan antara minat belajar dengan cara belajar, cara belajar dengan
perhatian orang tua dan minat belajar dengan perhatian orang tua 4. Parsial antara
minat belajar, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar 5.
Simultan antara minat belajar, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil
belajar 6. Langsung dan tidak langsung antara minat belajar, cara belajar dan
perhatian orang tua terhadap hasil belajar 7. Motivasi belajar terhadap hasil
belajar.

Kata Kunci: cara belajar, hasil belajar, minat belajar, motivasi belajar dan
perhatian orang tua.
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A. Latar Belakang Masalah

Kualitas sumber daya manusia di suatu negara sangat ditentukan oleh

keberhasilan di bidang Pendidikan. Pendidikan bagi kehidupan manusia

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat.

Pendidikan juga memegang peranan penting dalam upaya mencerdaskan

bangsa, sehingga menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk

bekerja sama dan bertanggung jawab agar mutu pendidikan dapat terus

ditingkatkan. Tanpa adanya pendidikan sangat mustahil suatu kelompok dapat

hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera

dan bahagia.

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pendidikan

tidak hanya oleh satu pihak saja melainkan semua pihak turut andil dalam

tangung jawab pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan

suatu lembaga dalam upaya untuk melakukan proses pendidikan sehingga

tujuan sistem pendidikan nasional akan tercapai. Usaha tersebut dituangkan

melalui lembaga-lembaga formal yaitu sekolah. Sekolah adalah suatu



2

lembaga yang memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Lembaga

pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal.

Keberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan di sekolah dilihat

berdasarkan hasil belajarnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 3),

“hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal

dan puncak proses belajar. Hasil belajar sebagian adalah berkat tindak guru,

suatu pencapaian tujuan mengajar. Pada bagian lain, merupakan peningkat

kemampuan mental siswa”. Hasil belajar tersebut diharapkan dapat sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan.

Salah satu kompetensi dari ilmu sosial yang diberikan di SMA Negeri 4

Bandar Lampung adalah mata pelajaran ekonomi yang diberikan di kelas X,

XI dan XII. Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran inti sehingga

siswa dituntut memiliki hasil belajar yang tinggi agar mampu bersaing untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Fungsi mata pelajaran

ekonomi pada SMA adalah pengembangan pengetahuan, sikap rasional, teliti,

jujur dan bertanggung jawab serta memiliki keterampilan yang terkait dengan

ekonomi. Sedangkan tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA adalah

membekali tamatan dalam berbagai kompetensi dasar agar mereka menguasai

dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur ekonomi

yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan di perguruan
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tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat, sehingga memberikan manfaat

bagi kehidupan siswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Standar

Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa “ Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan

pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran

dan kondisi satuan pendidikan. Setiap sekolah perlu menetapkan Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan keadaan sekolah dimana sekolah

itu berada. Artinya antara sekolah A dengan sekolah B KKM-nya bisa

berbeda satu sama lainnya”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) siswa di SMA Negeri 4 Bandar Lampung adalah

75. Jika siswa telah mencapai kriteria tersebut maka tidak perlu diadakan

remedial, sebaliknya jika siswa belum mencapai kriteria nilai yang

diharapkan maka siswa tersebut harus mengadakan remedial. Dengan

demikian diperlukan usaha untuk peningkatan hasil belajar untuk pelajaran

tersebut. Dalam penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan dan

keterangan dari guru bidang studi ekonomi mengenai hasil ulangan harian

yang diperoleh siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung umumnya

kurang optimal dan masih belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal). Karena hasil ulangan harian yang mereka peroleh sangat rendah
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jika dibandingkan dengan nilai ujian tengah semester yang telah mereka

dapatkan sebelumnya. Hasil nilai ujian tengah semester sebelumnya dan

ulangan harian siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Nilai Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Ekonomi Siswa
Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017

No Kelas Nilai < 75 Nilai ≥ 75 Jumlah Siswa
1. X 1 10 21 31
2. X 2 6 24 30
3. X 3 12 18 30
4. X4 10 20 30
5. X5 5 26 31
6. X6 17 13 30
7. X7 9 22 31
8. X8 11 20 31

Jumlah
Siswa 80 164 244

Persentase 32,79% 67,21% 100%
Sumber : Arsip Nilai Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun
2016

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui jumlah siswa yang memperoleh

nilai ujian tengah semester pada mata pelajaran ekonomi yang tidak sesuai

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebanyak 80 siswa atau

sebesar 32,79% dan siswa yang memperoleh nilai diatas atau sama dengan

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebanyak 164 siswa atau sebesar

67,21%. Hal ini menyatakan bahwa hasil belajar siswa kelas dikatakan bagus

atau tinggi, sehingga menurut peneliti dalam proses pembelajaran ini guru

berhasil dalam memberikan ilmunya dan siswa berhasil dalam menangkap

ilmu yang didapat karena hasil belajar yang mereka peroleh bagus.
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Tabel 2. Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X
SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kelas Nilai <75 Nilai ≥75 Jumlah Siswa
1. X1 17 14 31
2. X2 16 14 30
3. X3 12 18 30
4. X4 20 10 30
5. X5 18 13 31
6. X6 15 15 30
7. X7 15 16 31
8. X8 23 8 31

Jumlah
Siswa 136 108 244

Persentase 55,74% 44,26% 100%
Sumber : Arsip Nilai Siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun
2016.

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat diketahui jumlah siswa yang memperoleh

nilai hasil ulangan harian pada mata pelajaran ekonomi yang tidak sesuai

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebanyak 136 siswa atau

sebesar 55,74%. Dengan demikian Tabel 2. telah menunjukan bahwa hasil

belajar yang diperoleh oleh siswa SMA Negeri 4 Bandar Lampung masih

tergolong rendah. Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain (2008:

18), apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa

maka persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong

rendah. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa kelas X belum dapat

menyerap dan menguasai materi pelajaran secara optimal sehingga KKM

tidak tercapai.

Hasil belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah

melakukan proses belajar. Hasil belajar dapat diartikan hasil yang diperoleh

karena adanya aktivitas yang telah dilakukan. Hasil belajar merupakan hal

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Hasil belajar yang dicapai
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oleh siswa memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan untuk mencapai hasil

belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor yang terdapat

dalam diri siswa (faktor intern) dan faktor yang terdapat dari luar diri siswa

(faktor ekstern).

Menurut Djali (2013: 99),  faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri peserta didik.
a. Kesehatan
b. Intelegensi
c. Minat dan motivasi
d. Cara belajar.

2. Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar peserta didik, yaitu:
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan

Melalui penelitian faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar Ekonomi

siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung antara lain rendahnya minat

belajar. Faktor yang kedua adalah kurang baiknya cara belajar yang dilakukan

siswa karena masih banyak siswa yang belajar hanya pada saat akan ujian

saja. Faktor yang ketiga adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap

perkembangan anaknya dalam belajar. Faktor keempat adalah rendahnya

motivasi belajar.

Faktor pertama yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar adalah minat

belajar. Minat belajar adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa yang
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berpengaruh pada hasil belajar. Minat belajar dikatakan penting dalam

kegiatan pembelajaran karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil

belajar. Siswa yang memiliki minat terhadap mata pelajaran tertentu akan

mempelajari mata pelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh seperti rajin

belajar, merasa senang mengikuti mata pelajaran tersebut bahkan dapat

menemukan kesulitan-kesulitan dalam belajar. Namun sebaliknya, jika siswa

tidak memiliki minat pada mata pelajaran tertentu maka sulit bagi siswa untuk

dapat belajar dengan baik. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi hasil

belajar siswa.

Menurut Dalyono (2005: 55), minat belajar berpengaruh besar terhadap hasil

belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar

untuk mencapai tujuan yang diminati. Minat yang besar cenderung

menghasilkan hasil belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang

akan menghasilkan hasil belajar yang rendah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 4 Bandar

Lampung dengan 25 siswa melalui wawancara tentang minat belajar, berikut

disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil Wawancara Minat Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 4
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No
Keterangan

Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

1. Selalu bersemangat
dalam mengikuti proses
pembelajaran

9 6 10

2. Perhatian saat
mengikuti pelajaran

5 8 12

3. Selalu bertanya kepada
guru apabila
mendapatkan hal yang
sulit dimengerti

4 5 16

Jumlah Peserta Didik 18 19 38
Persentase 24% 25,33% 50,67%

Sumber : Hasil Wawancara Penelit Kepada Siswa

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa

sebanyak 24% siswa menyatakan minat belajarnya tinggi, sebanyak 25,33%

siswa menyatakan minat belajarnya sedang dan 50,67% siswa menyatakan

minat belajarnya rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa minat belajar siswa

tergolong rendah. Minat belajar siswa dapat dikatakan rendah karena siswa

terlihat kurang bersemangat pada saat proses pembelajaran. Selama proses

belajar mengajar berlangsung, hanya sebagian siswa yang memperhatikan

penjelasan dan membuat ringkasan materi yang disampaikan oleh guru yang

bersangkutan. Siswa juga terlihat pasif selama proses pembelajaran

berlangsung, sehingga interaksi antara guru dan siswa juga sangat rendah.

Serta kurangnya kemauan siswa dalam mencari buku yang diperlukan dalam

mengerjakan tugas.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi adalah cara belajar. Menurut Slameto (2012: 32), “cara
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belajar adalah langkah atau jalan yang harus dilalui dalam belajar untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Banyak anak didik gagal

atau tidak mendapatkan hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka

tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif”. Cara belajar yang baik akan

menyebabkan berhasilnya belajar, sebaliknya cara belajar yang buruk akan

menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya belajar. Hal ini sejalan dengan

Dalyono (2005: 57), “cara belajar seseorang mempengaruhi pencapaian hasil

belajarnya”. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti

melalui wawancara dengan 25 siswa mengenai cara belajar, berikut disajikan

pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Wawancara Cara Belajar Siswa Kelas X SMA
Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Keterangan
Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
1. Membaca buku

pelajaran dan catatan
yang dimiliki

6 6 13

2. Mengulang pelajaran 3 7 15
3. Mengerjakan tugas

dengan baik
7 8 10

Jumlah Peserta Didik 16 21 38
Persentase 21,33% 28% 50,67%

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti Kepada Siswa

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa

sebanyak 21,33% siswa menyatakan bahwa cara belajarnya tinggi (baik),

sebanyak 28% siswa menyatakan sedang (biasa-biasa saja) dan 50,67% siswa

menyatakan cara belajarnya rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa cara

belajar siswa tergolong rendah dan belum efektif. Cara belajar siswa

dikatakan masih rendah dan belum efektif karena masih banyak siswa yang
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tidak membaca buku pelajaran atau buku catatan yang mereka miliki, bahkan

ketika guru memeriksa buku catatannya hampir setengah dari jumlah siswa

yang ada dikelas tidak memiliki catatan lengkap, masih banyak siswa yang

tidak mengulang kembali pelajaran yang telah mereka dapat sebelumnya dan

masih banyak siswa yang belum bisa mengerjakan tugas yang mereka miliki

dengan baik.

Faktor ketiga yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar adalah perhatian

orang tua. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam

pembentukan karakter atau kepribadian seorang anak. Dengan memberikan

perhatian yang baik dan terus-menerus terhadap aktivitas yang dilakukan

anak, maka orang tua sekaligus dapat mengetahui apa yang diperbuat anak.

Sebaliknya kurangnya perhatian orang tua dapat mempengaruhi kegiatan

belajar anak menjadi kurang optimal. Berikut disajikan data mengenai

perhatian orang tua siswa yang peneliti dapat melalui penelitian pendahuluan.

Tabel 5. Hasil Wawancara Perhatian Orang Tua Siswa Kelas X SMA
Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

Kelas
Kriteria

Jumlah Siswa
Tinggi Sedang Rendah

X1 15 10 6 31
X2 14 11 5 30
X3 15 5 10 30
X4 16 12 2 30
X5 13 7 11 31
X6 16 11 3 30
X7 14 10 7 31
X8 13 13 5 31

Jumlah 116 79 49 244
Persentase (%) 47,54% 32,38% 20,08% 100 %

Sumber : Pengolahan Wawancara Peneliti
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Berdasarkan Tabel 5. di atas diketahui bahwa perhatian orang tua siswa kelas

X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun 2016/2017 dari  responden yang

memiliki perhatian orang tua rendah sebanyak 49 siswa atau sebanyak

20,08%, kemudian yang memiliki perhatian orang tua sedang sebanyak 79

siswa atau sebanyak 32,38% dan yang memiliki perhatian orang tua tinggi

sebanyak 116 siswa atau sebanyak 47,54 %. Perhatian orang tua adalah

pengamatan atau pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap semua

aktivitas yang dilakukan siswa. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat

diketahui bahwa perhatian orang tua pada siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun 2016/2017 tergolong rendah dengan persentase

sebesar 52,46% (32,38% + 20,08%). Hal ini menyebabkan kegiatan belajar

siswa kurang optimal.

Faktor keempat yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar adalah motivasi

belajar. Menurut Uno (2012:14), “motivasi adalah dorongan dasar yang

menggerakkan seseorang bertingkah laku”. Motivasi merupakan keinginan

yang besar dari dalam diri setiap individu, individu yang ingin meraih prestasi

haruslah memiliki aktifitas-aktifitas yang dapat menunjang keberhasilan yang

ingin dicapai.

Sardiman (2008: 75), juga mengatakan bahwa motivasi belajar dapat juga
diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi
tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia
tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan
tidak suka itu. Sehingga motivasi menjadi daya penggerak baik dari dalam
diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan
arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa itu
dapat tercapai.
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Motivasi belajar juga berperan penting dalam pencapaian  hasil belajar siswa

karena motivasi merupakan suatu dorongan yang menggerakkan siswa untuk

mau mengikuti proses pembelajaran atau tidak. Motivasi belajar merupakan

daya penggerak dalam diri seseorang untuk memperoleh keberhasilan dan

melibatkan diri dalam kegiatan dan keberhasilannya tergantung pada usaha

pribadi dan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang mempunyai motivasi

tinggi, mereka akan cenderung dan selalu memperhatikan pelajaran selama

proses pembelajaran berlangsung. Motivasi belajar sangat penting dan

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti melalui

wawancara dengan 25 siswa mengenai motivasi belajar, berikut disajikan

pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Wawancara Motivasi Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri
4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Keterangan Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

1. Siswa memiliki hasrat dan
keinginan untuk berhasil

6 8 11

2. Siswa memiliki harapan dan
cita-cita masa depan

8 7 10

3. Siswa memiliki dorongan
dan kebutuhan dalam
belajar

7 5 13

Jumlah Peserta Didik 21 20 34

Persentase 28% 26,7% 45,3%

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6. dapat diketahui bahwa

sebanyak 28% siswa menyatakan motivasi belajar tinggi (baik), sebanyak
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26,7% siswa menyatakan sedang (biasa-biasa saja) dan 45,3% siswa

menyatakan rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi belajar siswa

tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji dengan

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Minat Belajar, Cara Belajar

dan Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Dengan

Mempertimbangkan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017” .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya minat belajar siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Kurang efektifnya cara belajar yang digunakan siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung.

3. Banyak siswa yang belum bisa mengatur waktu belajarnya di rumah.

4. Siswa jarang melakukan belajar yang rutin di rumah, yang berarti belum

memiliki cara belajar yang efektif, sehingga belum mendapat hasil belajar

yang memusakan.
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5. Sebagian besar orang tua siswa kurang memperhatikan perkembangan belajar

anaknya sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan belajar anaknya

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

6. Orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya pada pihak

sekolah tanpa memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya di

rumah.

7. Rendahnya motivasi belajar yang ditandai oleh rendahnya usaha siswa dalam

mengerjakan sendiri tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan kurangnya

keterkaitan siswa pada kegiatan-kegiatan dan berpartisipasi dalam diskusi-

diskusi di kelas.

8. Hasil belajar siswa tergolong masih sangat rendah. Hal ni tampak dari

banyaknya siswa yang berada dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi

pada kajian hasil belajar (Z), minat belajar (X1), cara belajar (X2), perhatian orang

tua (X3), motivasi belajar (Y) pada mata pelajaran Ekonomi siswa kelas X SMA

Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

2. Apakah ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

3. Apakah ada hubungan antara minat belajar dengan cara belajar, cara belajar

dengan perhatian orang tua dan minat belajar dengan perhatian orang tua

siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

4. Apakah ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

5. Apakah ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

6. Apakah ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara minat belajar, cara

belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA

Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

7. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X

SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 ?
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E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai

berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Untuk mengetahui  hubungan antara minat belajar dengan cara belajar, cara

belajar dengan perhatian orang tua dan minat belajar dengan perhatian orang

tua siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

4. Untuk mengetahui pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

5. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan

perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara minat

belajar, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas

X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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7. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa

kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan akan

mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini diharapkan

mendatangkan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya dan masyarakat

pada umumnya.

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu pendidikan

yang menyangkut hasil belajar.

c. Sebagai salah satu referensi bagi para peneliti-peneliti yang lain yang

ingin mengembangkan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar

mengajar di SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

b. Bagi guru

Dapat memberikan masukan kepada guru untuk memotivasi siswanya

agar dapat menggunakan waktu belajanya dengan baik.

c. Bagi orang tua
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Dapat memberikan masukan kepada orang tua untuk memberikan

perhatian dan motivasi kepada anaknya agar anak semangat dalam

belajar dan hasil belajar anakpun meningkat.

d. Bagi siswa

Dapat memberikan informasi tentang pentingnya minat belajar dan cara-

cara belajar yang efektif agar memperoleh hasil belajar yang maksimal

khususnya pada mata pelajaran Ekonomi.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester ganjil.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah minat belajar (X1), cara belajar (X2), perhatian

orang tua (X3), motivasi belajar (Y) dan hasil belajar (Z).

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 4 Bandar Lampung, Kota Bandar

Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang

terkait. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang

mendasar dalam penelitian, semakin banyak seorang peneliti mengetahui,

mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya maka semakin dapat dipertanggung jawabkan secara meneliti

permasalahan yang dihadapi.

1. Hasil belajar

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar

karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar adalah

sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar

dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang

dilakukan. Hasil belajar diperoleh pada akhir proses pembelajaran dan

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu

bahan yang telah diajarkan.

Menurut pendapat Dimyati dan Mudjiono (2009: 2), “hasil belajar merupakan

hasil suatu interaksi dari tindak lanjut dan tindak mengajar diakhiri dengan
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proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”. Hasil belajar ialah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar.

Menurut Suhardjono dalam Arikunto (2006: 55) banyak faktor yang dapat

mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor yang dapat diubah (seperti: cara

mengajar, mutu rancangan, model evakuasi dan lain-lain) dan ada pula faktor

yang harus diterima apa adanya (seperti: latar belakang siswa, gaji,

lingkungan sekolah dan lain-lain).

Menurut Djali (2013: 99), faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
hasil belajar adalah.
1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri peserta didik, yaitu.
a. Kesehatan
b. Intelegensi
c. Minat dan Motivasi
d. Cara Belajar

2. Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar peserta didik, yaitu.
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan Sekitar

Nasution (2006: 183) mengungkapkan agar belajar berhasil baik, maka harus
dipenuhi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal terdiri atas
penguasaan konsep-konsep dan aturan-aturan yang merupakan prasyarat
untuk memahami bahan pelajaran yang baru atau memecahkan suatu
masalah. Kondisi eksternal mengenai hal-hal dalam situasi belajar yang dapat
dikontrol oleh pengajar. Kondisi eksternal ini terutama terdiri atas
komunikasi verbal.

Djali (2013: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut.
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1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
a. Kesehatan
b. Intelegensi
c. Minat dan motivasi
d. Cara belajar

2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa
tingkatan taraf sebagai berikut.
1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh

siswa.
2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai

76%-99%.
3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.

(Djamarah dan Zain, 2008: 107).

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-betul
baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa.
2. 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 caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab
pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman, 2008:
49).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud hasil belajar adalah

suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran yang

dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian pada kehidupan

sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil belajar yang tinggi atau rendah

menunjukan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam

proses pembelajaran.
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2. Minat belajar

Minat adalah salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala

bidang, baik berupa studi, kerja, hobi atau aktivitas apapun. Hal ini karena

dalam tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian

untuk melakukan sesuatu dengan tekun dan dalam jangka waktu yang lama,

lebih berkonsentrasi, mudah untuk mengingat dan tidak mudah bosan. Minat

merupakan faktor psikologis yang terdapat pada setiap orang. Sehingga minat

terhadap sesuatu/ kegiatan tertentu dapat dimiliki setiap orang. Bila seseorang

tertarik pada sesuatu maka minat akan muncul.

Menurut Sardiman (2008: 76), minat dapat diartikan sebagai suatu kondisi

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara yang

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan

tersendiri. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberikan gambaran

dalam aktivitas untuk mencapai tujuan.

Crow and Crow dalam Djaali (2013:121), mengatakan bahwa minat
berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong untuk menghadapi atau
berusaha dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh
kegiatan itu sendiri. Minat belajar adalah salah satu bentuk keaktifan
seseorang yang mendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan jiwa dan
raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman individu dalam interaksi dalam lingkungannya yang menyangkut
kognitif, afektif dan psikomotorik.

Minat dapat menjadi sebab suatu kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan

dalam suatu kegiatan. Tidak adanya minat dapat mengakibatkan siswa tidak

menyukai pelajaran yang ada sehingga sulit berkonsentrasi dan sulit mengerti
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isi mata pelajaran dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar. Minat

dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa

siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang lainnya, dapat pula

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang

memiliki minat terhadap objek tertentu cenderung untuk memberikan

perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut.

Menurut Taufani (2008: 38), ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat
yaitu.
1. Faktor dorongan dalam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri, sehingga

timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk
memenuhinya. Misalnya, dorongan untuk belajar dan menimbulkan minat
untuk belajar.

2. Faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar
dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan
semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya.
Misalnya, minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari
orang tuanya.

3. Faktor emosional, yakni minat erat hubungannya dengan emosi karena
faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan
objek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan
karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas, sedangkan
kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi
minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan guru disekolah.

Hal terpenting dalam kegiatan belajar adalah membangkitkan minat siswa

terhadap semua mata pelajaran yang dihadapinya. Jika minat tersebut dapat

ditimbulkan maka kegiatan belajar akan lebih baik dan berhasil. Minat dapat

dibangkitkan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan melengkapi

fasilitas belajar dan nasihat atau dorongan yang dapat membangkitkan minat

siswa.
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Menurut Safari dalam Herlina (2010: 20), bahwa untuk mengetahui berapa
besar minat belajar siswa, dapat diukur melalui.
1. Kesukaan, pada umumnya individu yang suka pada sesuatu disebabkan

karena adanya minat. Biasanya apa yang paling disukai mudah sekali
untuk diingat. Sama halnya dengan siswa yang berminat pada suatu mata
pelajaran tertentu akan menyukai pelajaran itu. Kesukaan ini tampak dari
kegairahan dan inisiatifnya dalam mengikuti pelajaran tersebut.

2. Ketertarikan, seringkali dijumpai beberapa siswa yang merespon dan
memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan guru pada saat proses
belajar mengajar di kelas.

3. Perhatian, semua siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu
akan cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelajaran itu.

4. Keterlibatan yakni keterlibatan, keuletan dan kerja keras yang tampak
melalui diri siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut ada keterlibatannya
dalam belajar di mana siswa selalu belajar lebih giat, berusaha menemukan
hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pelajaran yang diberikan guru
disekolah.

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pengajar untuk
meningkatkan minat belajar siswa.
1. Memberikan informasi kepada siswa mengenai hubungan antara suatu

bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu
serta menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang.

2. Menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang
sudah diketahui banyak siswa.

3. Menggunakan insentif sebagai alat yang dipakai untuk membujuk
seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan atau yang
tidak dilakukan dengan baik (Slameto, 2012: 181).

Siswa yang memiliki minat belajar diharapkan aktivitas pembelajarannya

akan berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan pembelajaran nya dapat

dicapai dengan baik dan hasil yang diperoleh dari proses belajar juga akan

semakin baik. Hasil belajar yang baik menunjukkan bahwa tujuan

pembelajaran telah tercapai dengan baik pelajaran dalam proses

pembelajaran.
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3. Cara Belajar

Setiap siswa pasti menginginkan hasil belajar yang maksimal. Tetapi tidak

semua siswa mendapatkan hasil maksimal, padahal siswa yang bersangkutan

telah menuangkan seluruh kemampuannya untuk mengikuti proses

pembelajaran. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara usaha yang

dikerahkan untuk belajar dengan hasil belajar yang didapat. Hal ini

disebabkan karena siswa tidak mengetahui cara-cara belajar yang baik. Cara

belajar adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh siswa untuk

menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas

tenaga dan pikiran yang dikeluarkan sehingga memperoleh hasil belajar yang

optimal. Seperti menurut Dalyono (2005: 57), cara belajar seseorang

mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya.

Menurut Slameto (2012: 32), “cara belajar adalah langkah atau jalan yang

harus dilalui dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Belajar

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan

keterampilan. Banyak anak didik gagal atau tidak mendapatkan hasil yang

baik dalam pelajarannya karena mereka tidak mengetahui cara-cara belajar

yang efektif.

Menurut Djamarah dan Zain (2008: 24-64), beberapa cara belajar yang efektif
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya

Cara membuat jadwal pelajaran yang baik adalah sebagai berikut.
1. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur,

belajar, makan, mandi, olahraga dan lain-lain.
2. Menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari.
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3. Merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan jenis-
jenis mata pelajarannya dan urutan-urutan yang harus dipelajari.

4. Menyelidiki waktu-waktu yang dapat dipergunakan untuk belajar
dengan hasil terbaik. Sebaliknya, pelajarilah mata pelajaran yang
dianggap sulit pada malam hari atau pagi hari. Sedangkan yang
dianggap mudah, dipelajari pada jam yang lain, misalnya di sore hari.

5. Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu-ragu untuk
memulai pekerjaan, termasuk juga belajar.

b. Membaca dan membuat catatan
Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar
kegiatan belajar adalah membaca. Agar siswa dapat belajar dengan efisien
perlulah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membuat catatan besar
pengaruhnya dalam membaca.

c. Mengulangi bahan pelajaran
Mengulangi bahan pelajaran besar pengaruhnya dalam belajar, karena
dengan adanya pengulangan (review) “bahan yang belum begitu dikuasai
serta mudah terlupakan” akan tetap tetanam dalam otak seseorang.
Mengulangi bahan pelajaran bisa dilakukan pada malam, pagi, atau sore
hari.

d. Konsentrasi
Konsentrasi dalam belajar memang sangat besar pengaruhnya terhadap
hasil belajar. Jika seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, jelas
belajarnya akan sia-sia, karena hanya membuang tenaga, waktu dan biaya.
Jadi kebiasaan untuk berkonsentrasi harus dimiliki oleh setiap siswa yang
belajar.

e. Mengerjakan tugas
Agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlulah mengerjakan tugas dengan
sebaik-baiknya. Tugas itu mencakup mengerjakan PR, menjawab soal
latihan buatan sendiri, soal dalam buku pegangan, tes/ulangan harian,
ulangan umum dan ujian.

Slameto (2012:74), mengatakan bahwa belajar yang efektif dapat membantu
siswa meningkatkan prestasi belajar yang baik. Hal yang harus diperhatikan
dalam meningkatkan cara belajar yang efektif adalah sebagai berikut.
1. Kondisi Internal

Yang dimaksud dengan kondisi internal yaitu kondisi yang ada di dalam
diri siswa itu sendiri, misalnya kesehatan, keamanan, ketentraman dan
sebagainya. Siswa dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhan
internalnya dapat terpenuhi.

2. Kondisi Eksternal
Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri manusia. Misalnya
kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang lain.
Untuk dapat belajar yang efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik dan
teratur sebagai berikut.
a. Ruang belajar harus bersih, tidak ada bau-bauan yang mengganggu

konsentrasi pikiran.
b. Ruangan cukup terang, tidak gelap yang mengganggu mata.
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c. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran,
buku-buku dan sebagainya.

3. Strategi Belajar
Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi
belajar yang tepat. Strategi belajar digunakan untuk mencapai hasil yang
maksimal. Berikut strategi belajar yang efektif antara lain.
a. Keadaan Jasmani
b. Keadaan Emosional dan Sosial
c. Keadaan Lingkungan
d. Memulai Belajar
e. Membagi Pekerjaan
f. Adakan Kontrol
g. Pupuk Sikap Optimis
h. Waktu Bekerja
i. Buatlah Suatu Rencana Kerja
j. Menggunakan Waktu
k. Belajar Keras Tidak Merusak
l. Cara Mempelajari Buku
m. Mempertinggi Kecepatan Membaca
n. Jangan Membaca Belaka

Penggunaan cara belajar yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa di kelas. Maka siswa harus dapat menemukan cara belajar yang

baik, efektif dan tepat agar pemahaman terhadap materi pelajaran di sekolah

mudah dipahami.

4. Perhatian Orang Tua

Anak yang belajar perlu mendapat dorongan dan perhatian orang tua.

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Disebut

pertama karena sebelum berkenalan dengan lingkungan yang lain anak telah

mendapat pengaruh lingkungan keluarga sehingga wajar bila dalam

perkembangan selanjutnya pengaruh ini terasa dominan. Pengaruh yang

diberikan keluarga tersebut dapat berbentuk perhatian, seperti pemberian dan

sentuhan kasih sayang orang tua sangatlah berarti bagi pertumbuhan jiwa

maupun motivasi anak dalam belajar anak, perhatian dalam bentuk motivasi
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serta dukungan belajar anak. Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2007: 178),

“perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu

yang ditunjukan kepada objek atau sekumpulan objek”.

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek atau

perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas

yang dilakukan (Suryabrata, 2008: 12). Ahmadi (2009: 145), mengatakan

bahwa “perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek,

baik di dalam maupun diluar dirinya”.

Perhatian orang tua merupakan faktor yang penting dalam usaha

perkembangan pribadi seorang anak. Dengan memberikan perhatian yang

baik dan terus-menerus terhadap aktivitas yang dilakukan anak, maka orang

tua sekaligus dapat mengetahui apa yang diperbuat anak. Orang tua

mempunyai peranan sebagi motivator, fasilitator dan inisiator. Artinya

segenap perilaku dan pikiran anak merujuk pada keinginan orang tua. Fungsi

dan peranan orang tua tidak sebatas menyediakan dana pendidikan saja, tetapi

ikut serta di dalam merencanakan program pendidikan, dan mengolah

program pendidikan demi tercapainya mutu pendidikan.

Menurut Ahmadi (2009: 148), macam-macam perhatian sebagai berikut.
a. Perhatian Spontan dan sengaja

Perhatian spontan atau langsung adalah perhatian yang timbul dengan
sendirinya oleh karena tertarik pada sesuatu dan tidak didorong oleh
kemauan. Perhatian yang disengaja adalah perhatian yang timbul karena
adanya tujuan tertentu.
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b. Perhatian statis dan dinamis
Perhatian statis adalah perhatian yang tetap terhadap sesuatu. Perhatian
dinamis perhatian yang mudah berubah-ubah, mudah bergerak, mudah
berpindah dari objek yang satu ke objek yang lain.

c. Perhatian konsentratif dan distributive
Perhatian konsentratif (perhatian memusat) adalah perhatian yang hanya
ditunjukan kepada sesuatu objek (masalah) tertentu. Perhatian distributif
(perhatian terbagi-bagi) adalah perhatian yang tidak satu arah atau
perhatian terbagi-bagi.

d. Perhatian sempit dan luas
Perhatian sempit adalah perhatian yang mudah memusatkan perhatianya
kepada suatu objek yang terbatas, sekalipun ia berada dilingkungan yang
ramai. Perhatian luas adalah perhatian yang mudah sekali tertarik dengan
kejadian-kejadian sekelilingnya, perhatian tidak dapat mengarah kepada
hal-hal tertentu, mudah terangsang dan mudah mencurahkan jiwanya
kepada hal-hal yang baru.

e. Perhatian fiktif dan fluktuatif
Perhatian fiktif (perhatian melekat) adalah perhatian yang mudah
dipusatkan pada suatu hal dan boleh dikatakan bahwa penelitianya dapat
melekat lama pada objeknya. Perhatian fluktuatif adalah perhatian yang
dapat memperhatikan bermacam-macam hal sekaligus.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhatian. Menurut
Ahmadi (2009: 146) faktor-faktor tersebut adalah.
a. Pembawaan

Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang
direaksi maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap objek
tertentu.

b. Latihan dan kebiasaan
Meskipun tidak ada bakat pembawaan tentang suatu bidang, tetapi karena
hasil dari latihan/ kebiasaan, dapat menyebabkan mudah timbulnya
perhatian.

c. Kebutuhan
Adanya jebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya perhatian
terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan
dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan padanya.

d. Kewajiban
Bagi orang yang menyadari kewajiban dirinya dia tidak akan bersikap
masa bodoh.

e. Keadaan jasmani
Sehat tidaknya jasmani, segar tidaknya badan sangat mempengaruhi
perhatian kita terhadap suatu objek.

f. Suasana jiwa
Keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran dan sebagainya sangat
mempengaruhi perhatian kita, dapat membantu ataupun menghambat.
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g. Suasana di sekitar
Kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan
dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian kita.

h. Kuat atau tidaknya perangsang dari objek itu sendiri
Berapa kuatnya perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian
sangat mempengaruhi perhatian kita.

Pendidikan dalam keluarga yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-

anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang dan

perhatian untuk merangsang dan membina kreativitas anak-anaknya

dilingkungan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu, kasih sayang dan

perhatian orang tua terhadap anak-anaknya merupakan kasih sayang yang

sejati, ini berarti orang tua harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan

anak-anaknya dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan sendiri.

5. Motivasi Belajar

Setiap manusia memiliki tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan dalam

hidupnya. Begitu pula dengan setiap siswa yang mengharapkan keberhasilan

dalam belajarnya. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam belajar itu setiap

siswa harus memilki motivasi untuk dapat meraihnya. Menurut Uno (2012:

3), motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut

berbuat atau bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara

langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa

rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku

tertentu.
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Pendapat lain juga mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak /

pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang berasal dari dalam diri

dan juga dari luar (Dalyono, 2005: 55). M.Alisuf Sabri dalam Pengantar

Psikologi Umum dan Perkembangan (2006: 129), juga mengatakan  bahwa

motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang

menuntut/ mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan.

Dalam pelaksanaan proses belajar sangat memerlukan motivasi, sebab

seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin

melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar merupakan

salah satu faktor penting di dalam menentukan keberhasilan belajar. Dengan

adanya motivasi belajar dapat menambahkan kesiapan siswa dalam belajar

yang berarti dapat menghindari siswa dari pelanggaran terhadap tata tertib

sekolah. Motivasi itu bersumber pada kebutuhan. Jadi, untuk memahami

motivasi perlu memahami berbagai jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan

manusia dapat diuraikan dari hal yang paling mendasar hingga yang paling

tinggi, yaitu.

1. Kebutuhan fisik biologis (makan, minum dan pakaian) .

2. Kebutuhan rasa aman (perlindungan, jaminan keamanan, kemerdekaan).

3. Kebutuhan sosial (persahabatan, kerjasama, mencitai dan dicintai,

pengakuan, perhatian) .

4. Kebutuhan harga diri (penghargaan, pengakuan atas prestasi, pujian).
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5. Kebutuhan mengaktualisasikan diri pribadi (bekerja buka semata-mata

upah, membantu orang lain tanpa penghargaan imbalan, mencintai

keindahan, ingin dekat dan mengabdi kepada Tuhan YME) .

Hamalik (2012: 15), mengemukakan tentang fungsi motivasi yaitu.
1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan.

Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar.
2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah.

Artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.
3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak.

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu
pekerjaan.

Adapun ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang adalah sebagai
berikut.
1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).
2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).
3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
4. Lebih senang bekerja sendiri.
5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).
6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).
7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu.
8. Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal. (Sardiman 2008:

83).

Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di
sekolah menurut Sardiman (2008: 92-95), antara lain.
1. Memberi angka

Memberikan angka (nilai) artinya adalah sebagai satu simbol dari hasil
aktifitas anak didik. Dalam memberi angka (nilai) ini, semua anak didik
mendapatkan hasil aktifitas yang bervariasi. Pemberian angka kepada anak
didik diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi agar hasilnya
dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Hadiah
Maksudnya adalah suatu pemberian berupa kenang-kenangan kepada anak
didik yang berprestasi. Hadiah ini akan dapat menambah atau
meningkatkan semangat (motivasi) belajar siswa karena akan diangap
sebagai suatu penghargaan yang sangat berharga bagi siswa.
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3. Pujian
Memberikan pujian terhadap hasil kerja anak didik adalah sesuatu yang
diharapkan oleh setiap individu. Adanya pujian berarti adanya suatu
perhatian yang diberikan kepada siswa, sehingga semangat bersaing siswa
untuk belajar akan tinggi.

4. Gerakan tubuh
Gerakan tubuh artinya mimik, parah, wajah, gerakan tangan, gerakan
kepala, yang membuat suatu perhatian terhadap pelajaran yang
disampaikan oleh guru. Gerakan tubuh saat memberikan suatu respon dari
siswa artinya siswa didalam menyimak suatu materi pelajaran lebih mudah
dan gampang.

5. Memberi tugas
Tugas merupakan suatu pekerjaan yang menuntut untuk segera
diselesaikan. Pemberian tugas kepada siswa akan memberikan suatu
dorongan dan motivasi kepada anak didik untuk memperhatikan segala isi
pelajaran yang disampaikan.

6. Memberikan ulangan
Ulangan adalah strategi yang paling penting untuk menguji hasil
pengajaran dan juga memberikan motivasi belajar kepada siswa untuk
mengulangi pelajaran yang telah disampaikan dan diberikan oleh guru.

7. Mengetahui hasil
Rasa ingin tahu siswa kepada sesuatu yang belum diketahui adalah suatu
sifat yang ada pada setiap manusia. Dalam hal ini siswa berhak mengetahui
hasil pekerjaan yang dilakukannya.

8. Hukuman
Dalam proses belajar mengajar, memberikan sanksi kepada siswa yang
melakukan kesalahan adalah hal yang harus dilakukan untuk menarik dan
meningkatkan perhatian siswa. Misalnya memberikan pertanyaan kepada
siswa yang bersangkutan.

Motivasi merupakan pendorong jiwa seseorang untuk melakukan kegiatan
belajar. Tetapi terkadang motivasi dapat hilang ataupun muncul dengan tiba-
tiba. Hal ini terjadi karena motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain.
a. Cita-cita/aspirasi

Cita-cita merupakan satu kata tertanam dalam jiwa seorang individu. Cita-
cita merupakan angan-angan yang ada di imajinasi seorang individu,
dimana cita-cita tersebut dapat dicapai akan memberikan suatu
kemungkinan tersendiri pada individu tersebut. Adanya cita-cita juga
diiringi oleh perkembangan dan pertumbuhan keperibadian individu yang
akan menimbulkan motivasi yang besar untuk meraih cita-cita atau
kegiatan yang diinginkan.

b. Kemampuan siswa
Kemampuan dan kecakapan setiap individu akan memperkuat adanya
motivasi. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membaca,
memahami sehingga dorongan yang ada pada diri individu akan makin
tinggi.
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c. Kondisi siswa dan lingkungan
Kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmani. Apabila kondisi stabil
dan sehat maka motivasi siswa akan bertambah dan prestasinya akan
meningkat. Begitu juga dengan kondisi lingkungan siswa (keluarga dan
masyarakat) mendukung, maka motivasi pasti ada dan tidak akan
menghilang.

d. Unsur dinamis dan pengajaran
Dinamis artinya seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan sekitar, tempat dimana seorang individu akan memperoleh
pengalaman.

e. Upaya guru dalam pengajaran siswa
Guru adalah seorang sosok yang dikagumi dan insan yang mempunyai
peranan penting dalam dunia pendidikan. Seorang guru dituntut untuk
profesional dan memiliki keterampilan (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 97-
100).

Berdasarkan pengertian motivasi yang telah dikemukakan di atas, maksud

dari motivasi belajar adalah segala usaha yang timbul baik dari dalam

maupun dari luar diri pribadi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan

yang ada. Dalam hal ini seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi

ia akan lebih cenderung untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah.

Setiap siswa biasanya mempunyai hambatan dan kesulitan masing-masing

dalam proses belajar. Selama siswa memiliki kemauan atau motivasi belajar

yang kuat dan mantap, selama itu pula segala hambatan dan kesulitan dalam

proses belajar dapat diatasi atau setidaknya dapat dicegah agar tidak

menibulkan hal-hal yang sangat merugikan siswa yang bersangkutan.

Sesungguhnya kemauan atau motivasi itu merupakan motor penggerak

pertama dan utama dalam proses belajar.
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B. Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti

terdahulu. Berbagai penelitian yang relevan ini penulis gunakan acuan dan bahan

pertimbangan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa hasil

penelitian relevan itu diantaranya sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Skripsi Hasil
1 Ferli Hermawan

(2012)
Pengaruh Motivasi
Belajar, Cara Belajar dan
Perhatian Orang Tua
Terhadap Hasil Belajar
IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII Semester Ganjil
SMP N 5 Gadingrejo
Tahun Pelajaran
2011/2012

Ada pengaruh positif dan
signifikan cara belajar
terhadap hasil belajar siswa
kelas VIII semester ganjil
SMP N 5 Gadingrejo
Tahun Pelajaran 2011/2012
yang dibuktikan dari hasil
perhitungan uji t yang
menunjukan t hitung > t
table yaitu 5,764 >1,986
dan koefisien determinasi
(r2) sebesar 0,267.

2 Gika Nugraha
Pratama (2012)

Pengaruh Disiplin
Belajar, Aktivitas Belajar
dan Perhatian Orang Tua
terhadap Hasil Belajar
IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII Semester Ganjil
SMP Negeri 21 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2011/2012

Menyatakan ada pengaruh
yang positif dan signifikan
cara belajar terhadap hasil
belajar IPS Terpadu siswa
kelas VIII Semester Ganjil
SMP Negeri 21 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2011/2012. Yang
ditunjukan oleh hasil uji
regresi linier sederhana
diperoleh R2=0,484 pada
taraf signifikan 0,05.
Berdasarkan analisis data
diperoleh t hitung sebesar
6,569>ttabel sebesar 1,977.
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Tabel 7. Lanjutan
No Nama Judul Skripsi Hasil
3. Yulian Agung

Firdaus (2012)
Pengaruh Minat Belajar
dan Motivasi Belajar
Terhadap Hasil Belajar
Mahasiswa Program
Studi Pendidikan
Akuntansi Angkatan
2008 Universitas Negeri
Yogyakarta

Terdapat Pengaruh yang
positif dan signifikan antara
Minat Belajar dan Motivasi
Belajar secara bersama-
sama terhadap Hasil Belajar
Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Akuntansi
angkatan 2008 Universitas
Negeri Yogyakarta, yang
ditunjukan dengan F hitung
sebesar 3,678 dengan
tingkat signifikansi dibawah
0,05 (0,029<0,05).

4. Pemi
Zurriyatina
(2014)

Pengaruh Perhatian
Orang Tua, Lingkungan
Belajar dan Pemanfaatan
Sarana Belajar di Sekolah
Terhadap Hasil Belajar di
IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII Semester Genap
SMP Negeri 2 Batanghari
Nuban Tahun Pelajaran
2013/2014

Ada Pengaruh yang
signifikan antara perhatian
orang tua terhadap hasil
belajar IPS Terpadu siswa
kelas VIII semester genap
SMP Negeri 2 Batanghari
Nuban Tahun Pelajaran
2013/2014, hal ini
ditunjukan dengan
Fhitung=4,569>Ftabel=2,02

Sumber : Hasil-hasil  Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Pikir

Hasil belajar merupakan pencerminan dari hasil proses belajar mengajar di

sekolah. Setiap sekolah selalu menginginkan para siswanya untuk

mendapatkan nilai yang baik. Karena dengan adanya nilai yang baik inilah

suatu sekolah dapat diukur mutu pendidikannya. Mutu pendidikan dapat

dicapai dengan meningkatkan hasil belajar siswa dan usaha yang maksimal

dari para guru.
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Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari
dalam diri siswa ataupun yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Hal ini
didukung dengan teori menurut Djali (2013: 99), faktor-faktor yang
mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah.
1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri peserta didik, yaitu.
e. Kesehatan
f. Intelegensi
g. Minat dan Motivasi
h. Cara Belajar

2. Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar peserta didik, yaitu.
e. Keluarga
f. Sekolah
g. Masyarakat
h. Lingkungan Sekitar

Faktor pertama yang berasal dari dalam diri siswa adalah minat belajar. Minat

belajar merupakan perasaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki daya

tarik tertentu. Minat belajar mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh

oleh siswa. Minat belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk belajar

secara aktif dan penuh tanggung jawab. Siswa akan mendapatkan hasil yang

memuaskan dalam proses pembelajaran apabila dalam proses belajar

mengajar siswa tersebut memiliki minat belajar yang tinggi, sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tidak adanya minat siswa dalam

pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.

Minat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar.

Minat itu terdiri dari tiga unsur yaitu perhatian, perasaan dan motif. Perhatian

sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik dan hal ini akan

berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. Seseorang melakukan

aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Dalam hal ini motivasi
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sebagai dasar penggerak yang mendorong seseorang untuk belajar dan minat

merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali

motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan

melakukan aktivitas belajar dalam rentangan waktu tertentu. Ketiadaan minat

terhadap suatu mata pelajaran menjadi pangkal penyebab kenapa peserta

didik tidak mau untuk mencatat apa-apa yang telah disampaikan oleh guru.

Itulah sebagai pertanda bahwa peserta didik tidak mempunyai motivasi untuk

belajar. Oleh karena itu, guru harus bisa membangkitkan minat peserta didik.

Sehingga peserta didik yang pada mulanya tidak ada hasrat untuk belajar,

tetapi karena ada sesuatu yang dicari munculah minatnya untuk belajar. Di

lihat dari ketiga unsur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat

seseorang terhadap sesuatu dapat membangkitkan motivasi seseorang tersebut

akan sesuatu itu.

Faktor kedua yang berasal dari dalam diri siswa adalah cara belajar. Dimana

para siswa biasanya melakukan kegiatan belajar bila hanya akan ujian saja,

sehingga hasil yang diperoleh pun kurang memuaskan. Padahal banyak cara

belajar yang dapat mereka lakukan untuk mencapai hasil belajar yang baik

sehingga dapat sukses dalam belajar. Menurut Dalyono (2005: 57-58), cara

belajar seseorang mempengaruhi hasil belajarnya. Belajar tanpa

memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis dan ilmu kesehatan

akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.
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Cara belajar merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh siswa dalam

proses pembelajaran baik itu di sekolah atau di luar sekolah. Apabila

seseorang siswa memiliki cara belajar yang baik dan efektif maka akan

memungkinkan siswa tersebut mendapatkan hasil yang baik dibandingkan

dengan siswa yang tidak memiliki cara belajar yang baik. Cara belajar yg baik

juga dipengaruhi oleh motivasi belajar dari siswa. Karena siswa yang ingin

mendapatkan hasil belajar yang baik pasti akan meningkatkan motivasi dalam

belajar. Sedangkan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan

motivasi belajar itu yakni dengan menggunakan cara belajar yang efektif.

Faktor ketiga yang berasal dari luar diri siswa dan mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar adalah perhatian orang tua. perhatian dari

orang tua sangatlah dibutuhkan oleh anak atau siswa. Karena perhatian orang

tua dapat menjadi pendorong yang kuat untuk anak giat belajar dan mencapai

hasil belajar yang baik. Bentuk perhatian orang tua dapat berupa bimbingan

belajar, pemberian penghargaan atau hukuman, pemenuhan fasilitas belajar

dan memperhatikan kesehatan anak. Semakin baik dan tinggi perhatian orang

tua yang diberikan anak, maka akan semakin berpengaruh terhadap hasil

belajarnya.

Perhatian orang tua juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Karena orang

tua yang selalu memberikan perhatian terhadap anaknya akan menumbuhkan

semangat belajar pada anak, sehingga meningkatkan motivasi anak untuk bisa

mendapatkan hasil belajar yang baik. Seorang anak yang mendapatkan
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perhatian dalam belajar dan dukungan berupa pemenuhan kebutuhan belajar

dari orang tuanya akan termotivasi untuk belajar. Bagi anak yang memiliki

orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, acuh

tak acuh terhadap aktifitas belajar anaknya, maka dapat menyebabkan anak

kurang termotivasi untuk belajar dan mengakibatkan hasil belajar yang

dicapai rendah atau tidak memuaskan.

Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi juga oleh motivasi belajar.

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat dilihat dari kebiasaan

bertingkah laku seperti tekun dalam mengerjakan tugas, ulet mengerjakan

soal-soal, lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya

dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak

mudah melepaskan hal-hal yang diyakininya. Hasil belajar akan lebih baik

jika hal-hal tersebut dimiliki siswa. Diharapkan motivasi belajar akan

berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa. Jika siswa memiliki

motivasi yang tinggi maka cenderung menghasilkan hasil belajar yang tinggi.

Sebaliknya jika siswa memiliki motivasi yang rendah maka akan

menghasilkan hasil belajar yang rendah.
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Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian orang

tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Ada hubungan antara minat belajar dengan cara belajar, cara belajar dengan

perhatian orang tua dan minat belajar dengan perhatian orang tua siswa

kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

Minat
Belajar (X1)

Cara Belajar
(X2)

Perhatian
Orang Tua

(X3)

Motivasi
Belajar (Y)

Hasil
Belajar (Z)

)



42

4. Ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian orang

tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

5. Ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara minat belajar, cara belajar

dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

7. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA

Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting.

Penggunaan metode ini untuk menentukan data penelitian, menguji

kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan serta

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang

diharapkan. Metode penelitian merupakan metode kerja yang dilakukan

dalam penelitian termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan

mengumpulkan data lapangan pada saat melakukan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Menurut Sugiyono

(2014: 6), metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan dari

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian verifikatif
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yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu

kondisi.

Penelitian dengan pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang

meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan menurut ke belakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut

(Sugiyono, 2014: 7). Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan survey

adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan

dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test,

wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2014: 12).

Secara khusus penelitian ini hanya mendeskripsikan pengaruh minat belajar,

cara belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa dengan

mempertimbangkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi

kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 117), “populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah

siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
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2016/2017 sebanyak 8 kelas dengan jumlah siswa keseluruhan 244 siswa.

Seperti yang terlihat dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 8. Data Jumlah Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

No Kelas Jumlah Siswa (Populasi)
1. X1 31 siswa
2. X2 30 siswa
3. X3 30 siswa
4. X4 30 siswa
5. X5 31 siswa
6. X6 30 siswa
7. X7 31 siswa
8. X8 31 siswa

Jumlah 244 siswa
Sumber : Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini

jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 244 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu

untuk mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2014: 118), “sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Taro Yamane

dengan rumus.

n = ( )



46

Keterangan :
n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
D : Tingkat Signifikansi (0,05)

(dalam Ridwan, 2005: 65)

Dengan populasi siswa dan presisi yang ditetapkan 0,05 maka besarnya

sampel dalam penelitian ini adalah.

n= ( ) ( , ) = 151,55 dibulatkan menjadi 152 siswa.

Jadi besarnya sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Taro

Yamane dalam penelitian ini berjumlah 152 siswa.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan

proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel dengan

memperhatikan proporsi jumlah sub-sub populasi. Teknik ini merupakan

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,

2014: 120).

Menentukan presentasi sampel tiap kelas dengan cara.

Jumlah sampel tiap kelas = x Jumlah siswa tiap kelas
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Tabel 9. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Kelas
No Kelas Perhitungan Jumlah Siswa

(Sampel)
1. X1 x31=19,31 19

2. X2 x30=18,69 19

3. X3 x30=18,69 19

4. X4 x30=18,69 19

5. X5 x31=19,31 19

6. X6 x30=18,69 19

7. X7 x31=19,31 19

8. X8 x31=19,31 19

Jumlah 152
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2016

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 60), “variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 118), “variabel adalah

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah.

1. Variabel Eksogen (Exogenous Variable)

Variabel exogenous dalam suatu model jalur adalah semua variabel yang

tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada

anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian kesalahan

pengukuran. Jika diantara variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi

tersebut ditunjukkan dengan anak panah berkepala dua yang

menghubungkan variabel-variabel tersebut. Tiga variabel eksogen yaitu
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minat belajar (X1), cara belajar (X2), dan perhatian orang tua (X3).

2. Variabel Endogen (Endogenous Variable )

Variabel endogenous yaitu variabel yang mempunyai anak panah menuju

kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya ialah

mencakup semua variabel perantara dan tergantung, variabel perantara

endogenous mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari arah

variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan variabel

tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju kearahnya.

Variabel endogen dalam penelitian ini yaitu hasil belajar (Z) dan motivasi

belajar (Y). Namun untuk motivasi belajar dapat juga menjadi variabel

eksogen saat motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual dari

variabel bebas dan terikat dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Minat Belajar (X1)

Minat adalah kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri

atau arti sementara yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan

atau kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Minat yang ada pada diri

seseorang akan memberikan gambaran dalam aktivitas untuk

mencapai tujuan.
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b. Cara Belajar (X2)

Cara belajar adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar atau

cara yang digunakan dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada

orang yang mempelajarinya (belajar). Penentuan cara belajar memiliki

andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Perhatian Orang Tua (X3)

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu

objek atau perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan.

d. Motivasi Belajar (Y)

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang

bertingkah laku. Motivasi merupakan keinginan yang besar dari dalam

diri setiap individu yang ingin meraih prestasi haruslah memiliki

aktifitas-aktifitas yang dapat menunjang keberhasilan yang ingin

dicapai.

e. Hasil Belajar (Z)

Hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi dari tindak lanjut dan

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.

Dari sisi siswa hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar. Hasil belajar ialah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah menerima pengalaman belajar.
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2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel berarti mendefinisikan secara operasional

suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi

tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep dan

mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan

dapat diukur (Basrowi dan Kasinu, 2007: 179).

Berikut disajikan disajikan tabel yang menggambarkan definisi

operasional variabel tentang variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini dan indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan

dalam penelitian.

Tabel 10. Indikator Masing-masing Variabel, Indikator, Sub Indikator dan
Skala

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Minat
Belajar (X1)

1. Rasa suka yang
besar terhadap
mata pelajaran
Ekonomi

2. Perhatian Siswa

3. Ketertarikan siswa
terhadap mata
pelajaran Ekonomi

1. Selalu bersemangat
dalam mengikuti
proses pembelajaran

2. Merasa sedih jika
tidak mengikuti
pembelajaran di
kelas

3. Perhatian saat
mengikuti pelajaran.

4. Konsentrasi siswa
saat mengikuti
pelajaran

5. Selalu berusaha
memahami pelajaran
yang diperoleh saat
kegiatan
pembelajaran
berlangsung

Interval
dengan
pendekatan
Semantic
Differential
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Tabel 10. Lanjutan
Variabel Indikator Sub Indikator Skala

4. Keterlibatan Siswa

6. Selalu senang
mengikuti ujian untuk
mengetahui seberapa
tinggi kemampuannya
menguasai materi

7. Selalu bertanya kepada
guru apabila
mendapatkan hal yang
sulit dimengerti

8. Suka mengerjakan
tugas individu tanpa
mencontek

Cara Belajar
(X2)

1. Pembuatan
jadwal dan
pelaksanaannya

2. Membaca dan
membuat catatan

3. Mengulangi
materi pelajaran

4. Konsentrasi

1. Membuat jadwal
belajar

2. Kedisplinan dalam
melaksanakan jadwal
tersebut

3. Membaca buku
pelajaran dan catatan
yang dimiliki

4. Membuat catatan
penting mengenai
pelajaran

5. Mengulang pelajaran
6. Menghafal catatan yang

dimiliki
7. Memusatkan perhatian

dan pikiran untuk
belajar

8. Menciptakan suasana
yang tenang saat belajar

Interval
dengan
pendekatan
Semantic
Differential

Perhatian
Orang Tua
(X3)

1. Menyediakan
fasilitas belajar

2. Mengawasi
waktu belajar
anak di rumah

3. Mengawasi
kegiatan sekolah
anak

1. Menyediakan alat tulis
dan perlengkapan
sekolah

2. Memenuhi keperluan
sekolah anak

3. Memberi penerangan
dan tempat belajar yang
baik

4. Membuat peraturan
waktu belajar

5. Disiplin waktu pulang
sekolah

6. Teguran saat anak
bolos sekolah

Interval
dengan
pendekatan
Semantic
Differential
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Tabel 10. Lanjutan
4. Membantu

kesulitan belajar
anak

7. Mengizinkan anak
untuk belajar kelompok

8. Membantu kesulitan
belajar anak

Motivasi
Belajar (Y)

1. Motivasi Internal

2. Motivasi Eksternal

1. Adanya hasrat dan
keinginan berhasil

2. Adanya dorongan dan
kebutuhan dalam
belajar

3. Adanya harapan dan
cita-cita masa depan

4. Adanya penghargaan
dalam belajar

5. Adanya kegiatan yang
menarik dalam belajar

6. Adanya lingkungan
belajar yang kondusif

Interval
dengan
pendekatan
Semantic
Differential

Hasil Belajar
(Z)

Hasil ulangan
harian mata
pelajaran
Ekonomi
siswa kelas X
SMA Negeri 4
Bandar
Lampung
tahun
pelajaran
2016/2017

Tingkat atau besarnya nilai
yang diperoleh dari
ulangan harian mata
pelajaran Ekonomi siswa
kelas X SMA  Negeri 4
Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/20017

Interval

(Dari Berbagai Sumber)

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014: 310), mengatakan bahwa observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses

biologis maupun psikologis. Teknik ini digunakan apabila penelitian



53

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

bila responden diamati tidak terlalu besar. Teknik ini dilakukan pada saat

peneliti melakukan penelitian pendahuluan.

2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2014: 194), wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam
dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau
setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan

berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Kasinu, 2007: 166). Manfaat dari

teknik ini adalah dapat memberikan informasi yang benar mengenai suatu

data karena berdasarkan data yang telah ada dalam dokumentasi. Dalam

hal ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait

dengan jumlah siswa dan hasil belajar Ekonomi Kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

4. Kuesioner/Angket

Menurut Sugiyono (2014: 199), “kuesioner adalah teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Manfaat dari
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teknik ini adalah untuk mengetahui pandangan atau pendapat responden

mengenai suatu hal. Dalam hal ini, teknik ini digunakan untuk

memperoleh informasi mengenai minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap hasil belajar dengan mempertimbangkan motivasi

belajar pada mata pelajaran Ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Angket

Validitas dapat diartikan sebagai suatu tes pengukuran yang menunjukkan
validitas atau kesahihan suatu instrumen. Seperti pendapat Arikunto
(2009: 58), yang menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang
menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah
instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak
diukur, sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan
data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas angket yang yang
diteliti secara tepat. Untuk mengukur tingkat validitas angket digunakan
rumus korelasi product moment dengan rumus.

= ∑ −∑ ∑∑ − (∑ ) ( ∑ − (∑ ) )
Keterangan.
rxy = koefisien korelasi butir
∑X = j umlah skor tiap item
∑Y = j umlah skor total item

∑X
2

= jumlah skor-skor X yang dikuadratkan

∑Y
2

= jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan
∑XY = jumlah perkalian X dan Y
N = jumlah sampel (Arikunto, 2009: 72)

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel signifikansi 0,05,

maka alat ukur tersebut valid dan begitu pula sebaliknya

(Arikunto, 2009: 72).
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Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket

pada variabel X1, X2, X3 dan Y kemudian dihitung dengan SPSS. Hasil

perhitungan kemudian dicocokan dengan  tabel r product moment dengan= 0,05 = 0,444maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebailiknya jika rhitung <

rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 8 soal untuk variabel X1 terdapat

satu  item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 1. Item soal yang

tidak valid dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket yang digunakan

untuk variabel X1 dalam penelitian ini berjumlah 7 soal.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 8 soal untuk variabel X2 terdapat

satu  item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 10. Item soal yang

tidak valid dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket yang digunakan

untuk variabel X2 dalam penelitian ini berjumlah 7 soal.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 8 soal untuk variabel X3 terdapat

satu soal yang tidak valid yaitu soal nomor 18. Item soal yang tidak valid

dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket yang digunakan untuk

variabel X3 dalam penelitian ini berjumlah 7 soal.
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Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 8 soal untuk variabel Y terdapat

dua item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 26 dan 30. Item

soal yang tidak valid dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket yang

digunakan untuk variabel Y dalam penelitian ini berjumlah 6 soal.

2. Uji Reliabilitas Angket

Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf kepercayaan) yang tinggi jika tes

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka reliabilitas adalah

ketetapan suatu hasil tes tanpa adanya perubahan yang terjadi (Arikunto,

2009: 86). Untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan

rumus alpha cronbach. Alfa Cronbach merupakan suatu koefisien

reliabilitas yang mencerminkan seberapa baik item pada suatu rangkaian

berhubungan secara positif satu dengan lainnya (Koestoro dan Basrowi,

2007: 243). Teknik perhitungan reliabilitas dengan koefisien alpha

sebagai berikut.

r11=( ) ( 1-
∑

)

Keterangan :
r11 : Reliabilitas instrument
∑ : Skor tiap-tiap item
n         : Banyaknya butir soal

: Varians total (Arikunto, 2009: 109).

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung> rtabel

dengan signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu juga

sebaliknya, jika rhitung< rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel.
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Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks

r11 sebagai berikut.

Tabel 11. Indeks Korelasi Reliabilitas
Besarnya nilai r11 Kriteria

0,800 -1,000 Sangat tinggi
0,600-0,799 Tinggi
0,400-0,599 Cukup
0,200-0,399 Rendah
0,000-0,199 Sangat Rendah

(Arikunto,2009: 109).

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket

pada variabel X1, X2, X3 dan Y kemudian dihitung dengan SPSS. Hasil

perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel r indeks korelasi maka

diketahui hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Angket Minat Belajar (X1)
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
,616

N of items
7

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliable.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal untuk variabel X1 terdapat

rhitung sebesar 0,616 sehingga kriterianya adalah tinggi.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Angket Cara Belajar (X2)
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
,674

N of items
7
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Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal untuk variabel X1 terdapat

rhitung sebesar 0,674 sehingga kriterianya adalah tinggi.

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Angket Perhatian Orang Tua (X3)
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
,755

N of items
7

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal untuk variabel X1 terdapat

rhitung sebesar 0,755 sehingga kriterianya adalah tinggi.

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar (Y)
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
,805

N of items
6

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 6 soal untuk variabel X1 terdapat

rhitung sebesar 0,805 sehingga kriterianya adalah sangat tinggi.
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H. Uji Persyaratan Statistis Parametrik

1. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat

pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik

Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut.

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Statistik uji yang digunakan.

D = max | fo(xi)- Sn(xi) | ; i = 1,2,3 ...

Dimana :

Fo (Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi

teoritis dalam kondisi Ho

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

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel

Kolmogorof Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan

keputusan dalam uji ini adalah.

Jika D ≤ D tabel maka Terima Ho

Jika D > D tabel maka Tolak Ho
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Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof

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

Dalam perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas

hipotesis yang diajukan dapat menggunanakan nilai signifikansi (Asyimp.

Significance). Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari α maka Tolak Ho

demikian juga sebaliknya (Sugiono, 2014: 156-159).

2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas

dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh

berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Untuk

melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai

berikut.

Ho : Data populasi bervarians homogen

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Dimana:
n = jumlah observasi
k = banyaknya kelompok
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ZU =  YU-YT

YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi
Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis
Tolak Ho jika W > F (a;k-1,n-k)

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena

α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu.

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05

I. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Linearitas Garis Regresi

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Sudarmanto (2005: 124)

mengemukakan bahwa uji ini dimaksudkan untuk mengetahui linieritas

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji kelinieran regresi linear multiple dengan menggunakan statistik F

dengan rumus.

F =
²

²

Keterangan :
S2TC : Varian Tuna Cocok
S2G : Varian Galat
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Kriteria pengujian.

a. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig), yaitu dengan cara

membandingkan nilai Sig. dari Deviation from linearity pada tabel

ANOVA dengan α = 0,05 dengan kriteria apabila nilai Sig. pada

Deviation from linearity > α maka Ho diterima. Sebaliknya Ho tidak

diterima.

b. Menggunakan harga koefisien F pada baris Deviation from linearity

atau F Tuna Cocok (TC) pada Tabel ANOVA dibandingkan dengan

Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila Fhitung ≤

Ftabel dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = k – 2. Sebaliknya

Ho ditolak (Sudarmanto, 2005: 124).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi untuk

membuktikan ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas

satu dengan variable bebas yang lainnya. Dalam analisis regresi linear

berganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga

akan mempengaruhi variable terikatnya. Pendugaan tersebut akan dapat

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear

(multikolinearitas) di antara varaibel-variabel independen. Adanya

hubungan yang linear antar variabel bebasnya akan menimbulkan

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebasnya

terhadap variabel terikatnya.
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Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika

terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka akan mengakibatkan

sebagai berikut.

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah,
dengan demikian menjadi kurang akurat.

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga
adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya
berubah sangat berarti.

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen
secara individu terhadap variabel dependen (Sudarmanto, 2005: 137)

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

yaitu.

1. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian membandingkan

dengan tingkat alpha.

2. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation dengan penentuan

harga koefisien sebagai berikut.

r xy =
∑ ∑ ∑∑ (∑ ) ( ∑ (∑ ) )

Keterangan :
r xy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
X = Skor butir soal
Y = Skor total
N Jumlah sampel (Arikunto, 2009: 72).

Rumusan hipotesis yaitu.

HO : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen.
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Kriteria pengujian sebagai berikut.

1. Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinearitas di

antara variabel independennya.

2. Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Sudarmanto,

2005: 142-143). Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah statistik D Durbin- Waston.

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin- Waston sebagai berikut.

a. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan d=∑ ( - ) 2∑ .

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen

kemudian lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan

nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai

Durbin-Waston Lower, dl.

c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif.

Ho : ρ< 0 (tidak ada autokorelasi positif)

Ha : ρ> 0 (ada autokorelasi positif).
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Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda

pertama, uji di dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis

sama di atas sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa

tidak ada Autokorelasi.

Rumus hipotesis yaitu.

HO : tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di antara angka 2 atau

mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut

tidak memiliki autokorelasi, dalam hal sebaliknya maka dinyatakan

terdapat autokorelasi (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005:

141).

4. Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi,

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun

besar (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005: 148) dan estimasi koefisien

dapat dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto dalam

Sudarmanto, 2005: 148).
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Pengujian rank korelasi spearman (spearman’s rank correlation test)

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut.

rs = 1- 6[ ( )
Keterangan.
rs = koefisien korelasi spearman
di = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik

yang
berbeda dari individu atau fenomena ke i

N = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank
di mana nilai rs adalah -1 ≤ r ≤ 1

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari yang dipilih

(misalnya 0.05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas

diantara data pengamatan tersebut, yang berarti menerima Ho.

Sebaliknya, apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari yang

dipilih (misalnya 0.05), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas

diantara data pengamatan tersebut yang berarti menolak Ho (Sudarmanto,

2005: 157).

Rumusan hipotesis.

HO = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

Ha = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residual.
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J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier

dengan analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan suatu bentuk

pengembangan analisis multi regresi. Dalam analisis ini digunakan diagram

jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji hipotesis yang

kompleks. Dengan menggunakan diagram tersebut, kita dapat menghitung

pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat. Pengaruh-pengaruh tersebut tercermin daam koefisien jalur.

Analisis jalur (Path Analysis) merupakan suatu bentuk pengembangan dari
model regresi dan korelasi, yang dugunakan untuk menguji kecocokan
tentang matriks korelasi terhadap dua atau lebih model sebab-akibat yang
diperbandingkan oleh peneliti. Pada umumnya model tersebut dilukiskan
dalam bentuk lingkaran dan garis di mana anak panah tunggal menandai
adanya hubungan sebab-akibat (Sugiyono, 2014: 297).

1. Persyaratan Analisis Jalur

Analisis jalur mensyaratkan asusmsi seperti yang biasanya digunakan

dalam analisis regresi, khusus sensitif terhadap model yang spesifik.

Sebab, kesalahan dalam menetukan relevansi variabel menyebabkan

adanya pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefsien jalur

biasanya digunakan untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur

yang langsung dan tidak langsung tersebut merupakan sebab-akibat

terhadap variabel terikat. Penafsiran seperti itu harus dikerjakan dalam

konteks perbandingan model alternatif.

Penggunaan analisis jalur dalam analisis data penelitian didasarkan pada

beberapa asumsi sebagai berikut.
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a. Hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi

pada variabel merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya

yang bersifat kausal.

b. Variabel sisa (residu) tidak berkorelasi dengan variabel regresi lainnya,

(antar variabel independen).

c. Variabel yang diukur berskala interval atau rasio.

2. Model Analisis Jalur

Penelitian ini dikemukakan sebuah proposisi bahwa.

- Variabel X1 mempengaruhi variabel Y

- Variabel X2 mempengaruhi variabel Y

- Variabel X3 mempengaruhi variabel Y

- Variabel X1 mempengaruhi variabel Z melalui Y

- Variabel X2 mempengaruhi variabel Z melalui Y

- Variabel X3 mempengaruhi variabel Z melalui Y

- Antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y

- Antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi

Z melalui Y.
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Gambar 2. Diagram Jalur Berdasarkan Paradigma

Substruktur 1 :

X1 pY1
pZX1

r12 pY X1

X2 Y pZY Z
pY X2 pZX2

pZX3

r23 pY X3
2

X3

Z = pZX1 + pZ X2 + pZ X3 + pZY + 2

Minat
Belajar (X1)

Cara Belajar
(X2)

Perhatian
Orang Tua

(X3)

Motivasi
Belajar (Y)

Hasil
Belajar (Z)

)
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Substruktur 2 : pY1

Minat Belajar
pZX1

r12 pY X1

r13 Cara Belajar Motivasi pZY Hasil Belajar
Belajar pZX2

pY X2
pZX3

r23 pY X3 2
Perhatian
Orang Tua

Z = pZX1 + pZ X2 + pZ X3 + pZY + 2

Gambar 3. Paradigma Jalur Path Analysis (Analisis Jalur)
X1 = Minat Belajar
X2 = Cara Belajar
X3 = Perhatian Orang Tua
Y = Motivasi Belajar
Z = Hasil Belajar



V. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Ada hubungan antara minat belajar dengan cara belajar, cara belajar

dengan perhatian orang tua dan minat belajar dengan perhatian orang

tua siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

4. Ada pengaruh parsial antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

5. Ada pengaruh simultan antara minat belajar, cara belajar dan perhatian

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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6. Ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara minat belajar, cara

belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X

SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

7. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X

SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis

menyarankan sebagai berikut.

1. Siswa sebaiknya mempunyai minat belajar yang tinggi, mengunakan

cara belajar yang efektif dan mendapatkan perhatian yang besar dari

orang tuanya. Karena jika ketiganya terpenuhi maka motivasi belajar

siswa akan meningkat.

2. Sebagai siswa hendaknya dapat meningkatkan minat belajarnya,

menggunakan cara belajar yang efektif dan mendapatkan perhatian

orang tua secara bersamaan. Karena jika ketiganya terpenuhi maka

motivasi siswa dalam belajar akan meningkat.

3. Siswa selain meningkatnya minat belajarnya di sekolah maupun di

rumah, guru hendaknya dapat menggunakan cara belajar yang baik.

Orang tua hendaknya memberikan perhatian yang besar kepada

anaknya, agar minat belajar dan cara belajar siswa dapat meningkat.

4. Siswa sebaiknya mempunyai minat belajar yang tinggi, mengunakan

cara belajar yang efektif dan mendapatkan perhatian yang besar dari

orang tuanya. Karena jika ketiganya terpenuhi maka hasil belajar yang
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mereka dapatkan akan baik dan sesuai dengan apa yang mereka

inginkan.

5. Sebagai siswa hendaknya mempunyai minat belajar yang tinggi,

mengunakan cara belajar yang efektif dan mendapatkan perhatian yang

besar dari orang tuanya secara bersamaan. Karena jika ketiganya

terpenuhi maka hasil belajar yang mereka dapatkan akan baik dan

sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

6. Orang tua sebaiknya memberikan perhatian yang besar tterhadap

anaknya, karena perhatian orang tua dapat meningkatkan minat belajar

dan cara belajar, serta hasil belajar siswa yang dicapai akan semakin

meningkat.

7. Untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan, maka siswa dapat

meningkatkan motivasi belajar dalam dirinya serta aktif dalam

mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas demi tercapainya pendidikan

yang baik.
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