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ABSTRAK

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR ANTARA SISWA
YANG TINGGAL DI ASRAMA DENGAN SISWA

YANG TINGGAL DI RUMAH ORANG TUA
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH

KELAS X SMA AL-KAUTSAR
BANDARLAMPUNG

T.A 2015/2016

Oleh:

Bahtiar Afwan

Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari nilai yang
diperolehnya selama kurun waktu tertentu yang diberikan oleh guru melalui
mekanisme penilaian yang telah ditetapkan. Hasil belajar tersebut merupakan
salah satu parameter yang dapat dilihat untuk mengetahui seberapa berhasilnya
siswa dalam kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satu faktor
yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalah tempat tinggal. Berdasarkan
penelitian pendahuluan terdapat 2 kategori tempat tinggal siswa SMA Al-Kautsar.
Tempat tinggal siswa ada yang tinggal di asrama dan ada juga yang tinggal di
rumah bersama dengan orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Apakah ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang tinggal di asrama
dan siswa yang tinggal di rumah orang tua pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X
SMA Al-Kautsar Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya peredaan hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan
siswa yang tinggal di rumah orang tua pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X
SMA Al-Kautsar Tahun Ajaran 2015/2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif. Desain penelitian yang
digunakan adalah causal comparative tipe komparatif independen. Sampel pada
penelitian ini adalah 30 orang siswa dari masing masing sub populasi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
kuantitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data hasil belajar semester genap
siswa kelas X SMA Al-Kautsar Bandarlampung. Analisis data yang digunakan
secara kuantitatif dengan menggunakan uji beda non-parametrik mann-whittney
dengan menggunakan bantuan software SPSS 21 (0,029 < 0,05) dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang tinggal di
asrama dan siswa yang tinggal di rumah orang tua pada mata pelajaran sejarah
kelas X SMA Al-Kautsar tahun ajaran 2015/2016.
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I.PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

SMA Al-Kautsar Bandarlampung Bandarlampung merupakan sekolah 

menengah atas yang berada di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. 

SMA Al-Kautsar Bandarlampung adalah sekolah swasta yang memiliki 

akreditasi A, hal ini membuat yayasan SMA Al-Kautsar Bandarlampung 

menjadi salah satu sekolah favorit di Bandar Lampung. Visi dari SMA Al-

Kautsar Bandarlampung adalah unggul, islami, dan global yang juga sepadan 

dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas (BSNP, 2010:39). Tercapainya sebuah tujuan pendidikan 

adalah dengan melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar siswa. 

Salah satu parameter yang di lihat dari keberhasilan belajar siswa adalah hasil 

belajar siswa yaitu berupa nilai yang diperoleh siswa yang diberikan guru 

dengan mekanisme penilaian yang telah ditentukan.  

Baik atau buruknya hasil belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Dalyono, 2009:55). Faktor internal 

adalah faktor yang timbul dari dalam diri. Faktor internal meliputi kesehatan, 



2 

 

bakat, motivasi dan cara belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini tentunya memberikan arti 

bahwa segala unsur yang ada di dalam faktor internal maupun eksternal dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Tempat tinggal sebagai salah satu unsur 

yang termasuk di dalam faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar.  

Tempat tinggal merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Tempat tinggal adalah “tempat di mana seseorang 

dianggap hadir dalam hal melakukan hak-haknya dan memenuhi 

kewajibannya meskipun kenyataannya dia tidak di situ (Soedewi, 1975:44). 

Tempat tinggal seseorang dapat ditentukan berdasarkan kesehariannya dalam 

melakukan rutinitasnya di suatu tempat. Tempat tinggal siswa dapat diartikan 

sebagai tempat tinggal yang digunakan siswa sebagai kediaman siswa dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan juga sebagai tempat belajar di luar 

sekolah. 

Hubungan antara tempat tinggal dengan hasil  belajar merupakan hal yang 

saling berkaitan satu sama lain. Indriyani (2014:52) dalam penelitiannya 

mengenai tempat tinggal siswa terhadap hasil belajar berkesimpulan bahwa 

tempat tinggal siswa dapat meningkatkan hasil kualitas yang maksimal 

khususnya dalam hasil belajar siswa. Hal ini dapat diartikan bahwa tempat 

tinggal siswa yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula 

terhadap baiknya hasil belajar yang didapatkan siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti terdapat 2 

kategori tempat tinggal siswa SMA Al-Kautsar Bandarlampung. Tempat 

tinggal siswa SMA Al-Kautsar Bandarlampung ada yang tinggal di asrama 

dan ada juga yang tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya.  Siswa 

SMA Al-Kautsar Bandarlampung tidak hanya berasal dari Kota 

Bandarlampung, namun juga berasal dari beberapa daerah kabupaten yang 

ada di Provinsi Lampung, bahkan ada yang berasal dari luar Provinsi 

Lampung. Orang tua siswa SMA Al-Kautsar Bandarlampung yang berasal 

dari daerah luar Kota Bandarlampung cenderung menitipkan anaknya di 

asrama Al-Kautsar Bandarlampung dikarenakan jarak yang jauh sehingga 

membutuhkan jaminan fasilitas dan keamanan.  

Asrama merupakan suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota 

suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Toffler (dalam 

Kusmintardjo, 1992:36) menyatakan asrama adalah suatu tempat tinggal bagi 

anak-anak dimana mereka diberi pengajaran atau bersekolah. Sedangkan 

rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama 

jangka waktu tertentu yang di dalamnya terdapat anggota keluarga. Di rumah 

sendiri terdapat orang tua sebagai seseorang yang mempunyai kebijakan 

penuh di rumah. Siswa yang tinggal di asrama lebih tinggi hasil belajarnya 

dibandingkan dengan siswa yang tinggal di rumah orang tua (Sholeh,2013:6). 

Hal ini menunjukkan bahwa asrama sebagai tempat tinggal yang menunjang 

hasil belajar yang baik. Sedangkan dalam penelitian yang lain didapatkan hasil 

belajar siswa yang tinggal di lingkungan rumah orang tua lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang tinggal di lingkungan asrama (Harjono, 2009:70).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Penginapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
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Perbedaan hasil belajar antara siswa yang tinggal di asrama dengan siswa 

yang tinggal di rumah orang tua masih menjadi sebuah kontroversi. Salah 

satunya adalah Mukarromah (2013:9) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang tinggal di asrama dengan 

siswa yang tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya. Pernyataan 

tersebut tentunya memberikan arti bahwa hasil belajar siswa yang tinggal di 

asrama dengan siswa yang tinggal di rumah orang tua sama besar atau sedikit 

perbedaan. Caswa (2013:91) juga menyatakan dalam sebuah penelitian 

komparatif siswa asrama dan siswa non asrama berkesimpulan bahwa tidak 

ada perbedaan hasil belajar yang signifikan diantara keduanya.  

Berdasarkan fenomena berbeda yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti “Perbandingan Hasil Belajar Antara Siswa Yang Tinggal Di Asrama 

Dengan Siswa Yang Tinggal Di Rumah Orang Tua Pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas X Di SMA Al-Kautsar Bandarlampung Tahun Ajaran 

2015/2016.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah : 

1. Perbedaan hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan yang tinggal 

di rumah orang tua pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA Al-

Kautsar Bandarlampung Bandarlampung Tahun Ajaran 2015/2016. 
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2. Persamaan hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan yang tinggal 

di rumah orang tua pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA Al- 

Kautsar Bandarlampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

1.3 Pembatasan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada perbedaan hasil belajar 

antara siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di rumah 

orang tua pada mata pelajaran sejarah kelas X SMA Al-Kautsar 

Bandarlampung tahun ajaran 2015/2016. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa 

yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di rumah orang tua pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas X SMA Al-Kautsar Bandarlampung Tahun Ajaran 

2015/2016? 

1.5  Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui besarnya perbedaan hasil belajar antara siswa yang tinggal    

     asrama dengan siswa yang tinggal di rumah orang tua. 

2.  Mengetahui tempat tinggal yang efektif bagi hasil belajar siswa. 
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1.6 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan, diantaranya adalah : 

1. Dapat mengetahui hasil belajar yang tinggi antara siswa yang tinggal di 

asrama dan siswa yang tinggal di rumah. 

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang melakukan 

penelitian sejenis. 

1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :  

1. Subjek Penelitian : Siswa Kelas X SMA Al-Kautsar Bandarlampung 

2. Objek Penelitian : Perbandingan Hasil Blajar antara Siswa yang  

      tinggal di asrama ddengan siswa yang tinggal di  

      rumah orang tua pada mata pelaaran sejarah SMA  

      Al-Kautsar Bandarlampung 

3. Tempat Penelitian : SMA Al-Kautsar Bandarlampung 

4. Waktu Penelitian : Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 

5. Bidang Ilmu  : Ilmu Pendidikan khususnya pendidikan sejarah 
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II.TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 

  

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Konsep Perbandingan  

Perbandingan adalah sesuatu yang menggambarkan dua atau lebih 

fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti dengan membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan 

kerangka pemikiran tertentu (Sugiyono, 2012:92). Perbandingan adalah  

membandingkan dua unsur yang berbeda dengan cara mencari 

perbedaan (selisih) atau kesamaan.  

Perbandingan di dalam pendidikan bertujuan untuk 

menggambarkan suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu 

negara maupun antar negara. Bisa menyangkut sistem pendidikan 

secara umum maupun menyangkut bagian per bagian dalam sistem 

pendidikan, misalnya: kurikulumnya, kondisi siswanya, tenaga 

kependidikannya, pendanaanya, dan lain-lain (Arif Rahman, 

2010:100). 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa perbandingan di 

dalam pendidikan digunakan untuk melihat kelebihan maupun kelemahan 

yang ada di dalam sebuah sistem pendidikan. Perbandingan dalam hal ini 

sangat baik utuk melihat seberapa baik atau buruknya segala unsur yang 

ada di dalam pendidikan. 
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2.1.2. Konsep Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, sedangkan menurut 

Gagne hasil belajar harus harus didasarkan pada pengamatan tingkah 

laku melalui stimulus respon (Nana Sudjana, 2005:19). 

Hasil belajar berkenaan dengan kemampuan siswa di dalam 

memahami materi pelajaran. Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, 

ablititas dan keterampilan (Hamalik, 2007:31). 

Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 

sopan dan sebagainya (Hamalik, 2007: 155). 

Penilaian proses serta hasil belajar dan pembelajaran merupakan 

implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional pendidikan (SNP). Penetapan SNP membawa 

implikasi terhadap model dan teknik penilaian pembelajaran yang 

mendidik. Perencanaan penilaian proses serta hasil belajar dan 

pembelajaran mencakup penilaian eksternal dan internal. 

Langkah perencanaan penilaian proses serta hasil belajar dan 

pembelajaran mencakup rencana penilaian proses pembelajaran dan 

rencana penilaian hasil belajar peserta didik. Rencana penilaian proses 

serta hasil belajar dan pembelajaran merupakan rencana penilaian yang 

akan dilakukan oleh guru untuk memantau proses kemajuan 
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perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. 

Berdasarkan Taksonomi Bloom, (dalam Usman, 1994: 29) hasil 

belajar dalam rangka pembelajaran meliputi tiga kategori ranah, 

yaitu: 

1. Ranah kognitif 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. 

3. Ranah psikomotor 

 

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan 

psikomotor karena lebih menonjol namun hasil belajar psikomotor dan 

afektif harus menjadi bagian dari hasil penilaian dan proses 

pembelajaran di sekolah. Berdasarkan daripengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya dan 

hasil tersebut dapat digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau 

kriteria dalam mencapa isuatu tujuan pendidikan dan hal ini dapat 

tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan 

melakukan tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat 

sebagai pengumpul data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil 

belajar. Instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, yakni tes dan non 

tes (Wahidmurni, 2010: 28). Hasil belajar yang diperoleh dapat diukur 

melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan 

sungguh-sungguh (Hamalik 2006: 155). Hasil belajar tampak terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur 
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melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat 

disimpulkan sebagai perubahan perilaku secara positif serta 

kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindak belajar dan 

mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap 

dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

2.1.3. Konsep Tempat Tinggal 

Tempat kediaman atau tempat tinggal (domisili) diatur dalam pasal 17 

KUH Perdata sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Tempat kediaman 

adalah tempat seseorang yang melakukan perbuatan hukum (Soedewi, 

1975:44). Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats 

yang artinya tempat tinggal. Domisili atau tempat tinggal itu 

adalahntempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal 

melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun 

kenyataannya dia tidak di situ. Tempat tinggal dapat berupa 

wilayah/daerah atau dapat pula berupa rumah kediaman kantor yang 

berada dalam wilayah/daerah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi 

biasa disebut tempat kediaman. 
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Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu 

seringkali adalah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai 

tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di 

mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat 

kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak 

rumahnya). 

Tempat tinggal merupakan ruang lingkup seseorang dalam menjalankan 

rutinitas sehari-harinya. Terbentuknya sifat kepribadian pada seseorang 

sangat ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan (Arsyad 2014:15). 

Faktor lingkungan yang baik menurutnya dapat diatur oleh pendidikan 

dan pengalaman.  Hal ini memberikan arti bahwa lingkungan dan 

pendidikan memiliki keterkaitan dalam membentuk pribadi seseorang. 

 Keberhasilan sebuah proses pendidikan adalah dengan melihat hasil 

belajar siswa sebagai alat ukurnya. Terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal (Dalyono, 2009:55). Faktor internal adalah faktor yang timbul 

dari dalam diri. Faktor internal meliputi kesehatan, bakat, motivasi dan 

cara belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 

luar. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan tempat tinggal. Pernyataan di atas tentunya memberikan 

penjelasan bahwa tempat tinggal siswa sebagai salah satu faktor 

eksternal memiliki pengaruh terhadap hasil . 
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Tempat tinggal siswa dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang 

digunakan siswa sebagai kediaman siswa dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-harinya dan juga sebagai tempat belajar di luar sekolah. Tempat 

tinggal dipengaruhi oleh jarak tempuh seseorang terhadap 

keperluannya. Siswa sebagai subjeknya menentukan tempat tinggal 

berdasarkan jarak antara tempat tinggal dengan sekolahnya. Siswa yang 

memiliki tempat tinggal yang jauh cenderung menggunakan asrama dan 

kost sebagai tempat tinggalnya selama menjalani studinya. Sementara 

siswa yang berjarak dekat dengan lokasi sekolahnya cenderung tetap 

tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya.  

2.1.4. Konsep Asrama 

Asrama merupakan sebuah tempat tinggal bagi siswa yang biasanya 

jauh dari rumah dan di dalamnya terdapat pembina asrama serta aturan 

yang terikat (Setiawan, 2013 : 8). Hal ini dapat diartikan bahwa asrama 

sekolah adalah suatu tempat dimana para siswa bertempat tinggal dalam 

jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai 

pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam 

proses peningkatan hasil belajar. 

Peserta didik yang mengikuti pendidikan pada lingkungan asrama 

dihadapkan pada situasi hidup terpisah dengan orangtua kemudian 

bertemu dengan orang-orang baru sesama peserta didik dan civitas 

akademika tentunya memerlukan kemampuan penyesuaian diri. Dalam 

hal ini dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri dan kemauan yang 
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besar dari peserta didik untuk mengikuti setiap kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pendidikan. 

Asrama sebagai salah satu tempat tinggal merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang tinggal di 

asrama lebih tinggi hasil belajarnya dibandingkan dengan siswa yang 

tinggal di rumah orang tua (Sholeh 2013:6). Hal ini menunjukkan bahwa 

asrama sebagai tempat tinggal yang menunjang hasil belajar yang baik 

bagi siswa.  

Kehidupan di asrama serupa dengan kehidupan dalam lingkungan 

keluarga namun lebih terstruktur. Di asrama ada bapak atau ibu sebagai 

pengganti orang tua, ada peraturan-peraturan secara tertulis maupun 

tidak tertulis, dan seperangkat fasilitas yang menyerupai fasilitas dalam 

kehidupan keluarga di rumah. Karena merupakan lingkungan yang 

menyerupai lingkungan keluarga namun lebih formal, maka kehidupan 

di asrama peserta didik dapat dikondisikan untuk membentuk sikap dan 

kepribadian penghuninya. 

Kehidupan siswa yang tinggal di asrama mereka hidup berkelompok 

bersama dengan siswa yang lain. Dalam kehidupan belajar siswa yang 

tinggal di asrama cenderung belajar secara berkelompok dikarenakan 

penghuni asrama yang cukup banyak. 

Asrama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi siswa yang 

tinggal di dalamnya. Kelebihan asrama sebagai tempat tinggal siswa 

diantaranya adalah membentuk pribadi siswa yang mandiri,  selain itu di 
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lingkungan asrama memiliki jadwal kegiatan sehari-hari yang dapat 

membentuk kepribadian disiplin siswa. Lingkungan asrama tentu juga 

memiliki kekurangan yaitu bagi siswa yang baru masuk ke asrama maka 

akan sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar asrama. Siswa tersebut 

akan merasa tidak nyaman dengan kondisi semacam ini dan akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar di awal-awal tahun 

pembelajaran. Selain itu juga cara belajar mereka secara berkelompok 

tentu juga akan menyebabkan suasana yang tidak kondusif dalam 

belajar. 

2.1.5. Konsep Rumah Orang Tua 

Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan 

melangsungkan kehidupannya (Budihardjo, 1998: 148). Disamping itu 

rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada 

saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan 

yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap rumah memiliki 

sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda 

antara satu perumahandengan perumahan yang lain, tergantung pada 

daerah ataupun keadaan masyarakat setempat. 

Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan 

(struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-

syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan 

masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, 

untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama 
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keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari 

kehidupannya di dalam dunia ini.  

Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, 

memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, 

dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, 

kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. 

(Frick, 2006: 1). 

Rumah orang tua dalam hal ini merupakan sebuah tempat tinggal yang 

ditempati oleh siswa yang di dalamnya terdapat orang tua sebagai 

pengasuhnya. Orang tua sebagai seseorang yang bertanggung jawab di 

rumah dapat membentuk dan mempengaruhi dalam pembentukan 

kebiasaan-kebiasaan anak karena pendidikan anak diawali dari 

pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan yang dilakukan di 

lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui pembiasaan, pengawasan, 

perintah, larangan, ganjaran, dan hukuman.Tumbuh kembangnya 

beberapa aspek manusia baik fisik atau psikis, sosial dan spiritual, yang 

paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya, sangat ditentukan 

oleh rumah atau lingkungan keluarga. Rumah atau lingkungan keluarga 

yang kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, 

penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, 

moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan 

kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. 

Kehidupan siswa yang tinggal di rumah orang tua mendapat 

pengawasan dari orang tua. Cara belajar siswa yang tinggal di rumah 

orang tua pun secara mandiri. Siswa yang belajar secara mandiri lebih 

kondusif daripada belajar secara berkelompok. Hal ini disebabkan siswa 
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yang belajar mandiri akan lebih serius dalam belajar dibandingkan 

siswa yang belajar secara berkelompok. 

Kelebihan dari lingkungan rumah orang tua tentunya adalah keseriusan 

belajar akan didapatkan ketika siswa belajar secara mandiri 

dibandingkan belajar secara berkelompok. Selain itu pun kekurangan 

dari lingkungan rumah orang tua adalah tidak adanya jadwal khusus 

bagi siswa yang tinggal di rumah orang tua. Hal ini menyebabkan 

kurangnya kepribadian disiplin siswa yang tinggal di rumah orang tua. 

2.1.6. Konsep Pembelajaran Sejarah 

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab “Syajaratun” yang artinya 

“Pohon” atau “Keturunan” atau “Asal-usul” yang kemudian 

berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu Syajarah yang akhirnya 

berkembang menjadi kata “Sejarah” dalam Bahasa Indonesia. 

Sejarah adalah ilmu yang meneliti gambaran dengan penglihatan 

yang singkat untuk merumuskan fenomena kehidupan, yang 

berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena 

hubungan manusia dengan masyarakat, memilih fenomena tersebut 

dengan memperhatikan akibat-akibat pada zamannya serta bentuk 

kualitasnya dan memusatkan perubahan-perubahan itu sesuai 

dengan waktunya serta tidak akan terulang lagi (irreproducible) 

(Poerwantana, 1987:5). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah adalah 

studi yang diajarkan kepada siswa yang berhubungan dengan  peristiwa 

atau kejadian yang dialami oleh manusia, dimana peristiwa tersebut 

terjadi pada masa lampau, hanya terjadi sekali, dan dapat dijadikan 

sebagai pedoman untuk kehidupan di masa kini serta masa yang akan 

datang. 
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2.2 Kerangka Pikir 

Keberhasilan proses pembelajaran disekolah berkaitan dengan tempat 

tinggal.Tempat tinggal yang kondusif tentu akan memberikan dampak pada 

hasil belajar yang baik. Tempat tinggal dapat menunjang keberhasilan belajar 

siswa. Ada banyak tempat tinggal yang dapat menunjang keberhasilan belajar 

siswa, tetapi penelitian ini hanya membandingkan tempat tinggal siswa yang 

di asrama dan siswa yang tinggal di rumah. 

Peranan tempat tinggal sangat besar terhadap kehidupan individu, dimana 

tempat tinggal berperan dalam perkembangan individu. Peran dan pengaruh 

tempat tinggal bagi pelajar ikut memberikan dampak yang besar dalam 

proses belajar dan hasil belajar. Asrama adalah suatu tempat tinggal bagi 

anak-anak dimana mereka diberi pengajaran atau bersekolah. Asrama sekolah 

merupakan lembaga pendidikan baik tingkat dasar ataupun tingkatmenengah 

yang menjadi tempat bagi para siswa untuk dapat bertempat tinggal selama 

mengikuti program pengajaran. Kehidupan siswa yang tinggal di asrama 

lebih menerapkan sistem belajar kelompok. Rumah merupakan sebuah 

bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Rumah 

orang tua merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat 

dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan. Rumah 

harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, member 

kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, 

rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan 

kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. (Frick, 2006: 1). Sistem belajar 

siswa yang tinggal di rumah orang tua adalah sistem belajar mandiri. 
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Menurut teori di atas tentunya rumah dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

Kedua tempat tinggal antara asrama dan rumah dapat mempengaruhi proses 

hasil belajar siswa. Hal ini bersumber dari pengaruh tempat tinggal sebagai 

penunjang keberhasilan belajar siswa. Jadi tempat tinggal yang baik tentu 

akan memberikan dampak yang baik pula terhadap hasil belajarnya. 

2.3 Paradigma 

  

  

 

 

 

 Keterangan :  

: Garis Perbandingan 

: Garis Tempat Tinggal 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian pendidikan adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk 

menemukan jawaban yang mendekati kebenaran mengenai permasalahan 

pendidikan atas dasar penalaran yang rasional dan logis, serta adanya 

dukungan dari fakta empiris (Margono, 2000:18). Metode penelitian 

merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan 

menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Nasir, 1988:51). Jadi 

metode penelitian pendidikan dilakukan untuk mengembangkan, menemukan 

dan menguji atas kebenaran dari suatu konsep, prinsip, pengetahuan dan 

mengenai pendidikan secara umum. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

komparatif independen. Pelitian komparatif dapat berupa komparatif 

independen maupun komparatif korelasional. Komparatif independen adalah 

penelitian yang membandingkan variabel yang sama dengan kriteria sampel 

terpisah secara tegas. (Misbahudin, 2013:168). Hal ini memberikan makna 

bahwa terdapat dua kriteria sampel yang dimana sampel yang satu tidak bisa 

mewakili sampel yang lain. 

 



20 
 

3.2 Desain Penelitian  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain causal 

comparative. Causal comparative merupakan jenis penelitian yang digunakan 

untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel 

tertentu (Arifin, 2012:46). Penelitian komparatif ini memiliki tujuan untuk 

melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program 

yang sejenis atau hampir sama yang melibatkan semua unsur atau 

komponennya. Analisis penelitian dilakukan terhadap perbedaan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan hasil. Hasil analisis 

perbandingan dapat menemukan unsur-unsur atau faktor-faktor penting yang 

melatarbelakangi persamaan dan perbedaan. 

Penelitian kausal komparatif bersifat expost facto, artinya data yang 

dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Ex post 

facto merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti 

tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudan 

variabel tersebut telah terjadi atau variabel tersebut memang pada dasarnya 

tidak bisa dimanipulasi. Peneliti tidak memberikan perlakuan dalam 

membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat dari variabelnya. 

Peneliti hanya mencari sebab akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan 

menelusuri kembali masalalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan 

hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data 

kuantitatif. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono 2014:80). Jadi populasi bukan hanya diartikan sebagai orang 

saja, tetapi bisa juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

 Tabel 1. Anggota Populasi Siswa Kelas X SMA Al-Kautsar 

       Bandarlampung Tahun Ajaran 2015/2016.  

  

No Kelas 
Siswa Yang Tinggal di 

Jumlah 
Asrama Rumah 

1. X-I 11 21 32 

2. X-2 15 16 31 

3. X-3 13 23 36 

4. X-4 6 29 35 

5. X-5 5 31 36 

6. X-6 9 27 36 

7. X-7 19 12 31 

8. X-8 10 26 36 

9. X-9 6 29 35 

Jumlah 94 216 314 

     Sumber : Tata Usaha SMA Al-Kautsar Tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yang menjadi populasi adalah 

seluruh siswa kelas  X SMA Al-Kautsar Bandarlampung tahun ajaran 

2015/2016 yang terdistribusi dalam 9 kelas dengan jumlah siswa 

sebanyak 314 siswa. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 94 siswa 

yang tinggal di asrama dan 216 siswa yang tinggal di rumah orang tua. 
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3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut” (Sugiyono 2013:118). Dalam menentukan banyaknya 

jumlah sampel yang digunakan, Arikunto (2006:134) menyatakan 

apabila populasi lebih dari 100 maka sampel dapat diambil sebanyak 

dari kisaran 10-15%, 20-25%, atau lebih dari 25%. Berdasarkan 

pertimbangan teori-teori tersebut, maka sampel yang diambil peneliti 

adalah sebesar 19% atau sebanyak 60 siswa dengan rincian 30 siswa 

yang tinggal di asrama dan 30 siswa yang tinggal bersama orang tua. 

Tabel 2. Anggota Sampel Penelitian 

 

No. Kelas 
Siswa Yang Tinggal di 

Jumlah 
Asrama Rumah 

1. X-I 3 4 7 

2. X-2 2 3 5 

3. X-3 3 3 6 

4. X-4 5 3 8 

5. X-5 4 4 8 

6. X-6 3 4 7 

7. X-7 4 3 7 

8. X-8 3 3 6 

9. X-9 3 3 6 

Jumlah Sampel 30 30 60 

              Sumber : Olah data peneliti Tahun 2016 

Sampel pada tabel diatas diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:68). Pada penelitian ini 
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yang menjadi pertimbangan peneliti adalah berdasarkan tempat tinggal 

siswa (asrama dan rumah orang tua) dengan jumlah antara siswa yang 

tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di rumah orang tua adalah 

sebesar 20%. Jumlah 20% dari populasi siswa yang tinggal di asrama 

dan di rumah orang tua adalah sebesar 60 siswa. Siswa tersebut terbagi 

sama besar yaitu sebesar 30 siswa yang tinggal di asrama dan siswa 

yang tinggal di rumah orang tua. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:60). Dalam 

penelitian ada dua variabel yaitu : 

3.4.1.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang oleh 

peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan 

hubungannya dengan fenomena yang diobservasi (Wina 

Sanjaya, 2013:95). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di rumah. 

3.4.1.2 Variabel Terikat (dependen) 

Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang 

berubah, yang muncul atau tidak muncul ketika peneliti 

mengintroduksi, mengubah, dan mengganti variabel bebas 
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(Wina Sanjaya, 2013:95). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kognitif kognitif siswa.  

3.4.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah suatu cara untuk menggambarkan 

dan mendiskripsikan variabel sedemikian rupa sehingga variabel 

tersebut bersifat spesifik dan terukur. Tujuannya agar menghindari 

terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran variabel yang akan 

diteliti, sehingga perlu adanya batasan atau definisi operasional 

mengenai variabel yang akan penulis teliti. Maka definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar kognitif adalah hasil yang diperoleh siswa berupa 

angka atau nilai yang tertuang setelah proses pembelajaran. Untuk 

mengetahui data hasil belajar kognitif, peneliti menggunakan 

metode pemberian soal test sebagai metode pengumpulan datanya. 

Data hasil belajar siswa diambil dari pemberian soal test di 

semester genap. Oleh karena subyeknya adalah siswa kelas X maka 

peneliti memberikan soal test di semester genap. 

2. Tempat tinggal adalah tempat dimana siswa hidup, bergaul, 

berkembang, dan melakukan banyak aktifitas di dalamnya. Dalam 

penelitian ini tempat tinggal siswa dikelompokan menjadi dua yaitu 

siswa yang bertempat tinggal di asrama dan yang bertempat tinggal 

di rumah. Siswa yang bertempat tinggal di asrama adalah siswa 

yang hidup, bergaul, menetap dan melakukan banyak aktifitas di 

asrama, serta terdaftar sebagai siswa asrama yang ditempatinya. 
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Siswa yang bertempat tinggal di rumah adalah siswa yang tinggal 

bersama orang tua atau keluarganya. Untuk mengetahui data 

tempat tinggal siswa, penulis menggunakan metode observasi 

sebagai metode pengumpulan datanya. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 3.5.1. Instrumen 

 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data (Arikunto, 2006:149). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian ini hanya 

mengambil data hasil belajar semester genap siswa yang tinggal di 

asrama dan siswa yang tinggal di rumah  orang tua pada lokasi 

penelitian. Hasil belajar yang diambil merupakan data hasil belajar 

sejarah tahun ajaran 2015/2016. Instrumen pada soal semester genap 

diakui validitas dan reliabilitasnya, hal ini disebabkan soal semester 

genap merupakan hasil musyawarah kerja kepala sekolah dinas Provinsi 

Lampung. 

3.6 Langkah-langkah Penelitian 

  Langkah-langkah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi awal untuk melihat kondisi sekolah atau tempat penelitian 

seperti banyak kelas, jumlah siswa siswa asrama dan siswa di rumah 

orang tua. 

2. Menentukan populasi dan sampel berdasarkan klasifikasi tempat tinggal. 
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3. Mengambil hasil belajar semester genap dari siswa yang tinggal di 

asrama dan siswa yang tinggal di rumah. 

4. Menganalisis data dan menarik kesimpulan. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 3.7.1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses 

pengamatan dan ingatan (Hadi,2001:224). Untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dan relevan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik observasi langsung. Observasi ini peneliti 

gunakan untuk melihat kondisi belajar mengajar di sekolahyaitu di 

SMA Al-Kautsar Bandarlampung. 

 3.7.2. Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan penulisan dalam penelitian ini, seperti teori-teori yang sesuai 

dengan materi yang dibutuhkan, konsep-konsep dalam penelitian, serta 

data-data yang diambil dari berbagai referensi. 

3.7.3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar sejarah 

siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di rumah 

orang tua. Data hasil belajar sejarah siswa yang tinggal di asrama dan 

siswa yang tinggal di rumah orang tua diperoleh penulis dari hasil 

belajar semester genap siswa SMA Al-Kautsar Bandarlampung tahun 

ajaran 2015/2016. 
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3.8  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2013:335). 

Sebelum menganalisis data penelitian maka langkah pertama yang harus 

digunakan adalah menguji kenormalan data. Uji normalitas digunakan untuk 

melihat data penelitian yang digunakan berdistribusi normal atau tidak 

normal. Untuk menguji kenormalan data peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan software SPSS 21. Teknik analisis data 

untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t-test 

dua sampel. Jika di dalam proses uji kenormalan data didapatkan data 

penelitian yang berdistribusi normal maka uji t- test dua sampel dapat 

digunakan, namun jika di dalam proses uji kenormalan data didapatkan data 

yang berdistribusi tidak normal maka peneliti menggunakan uji beda non-

parametrik Mann-Whittney dengan bantuan software SPSS 21. 

3.8.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menganalisis data dengan menguji kenormalan 

data. Untuk melihat kenormalan data, peneliti menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov adalah alat 

ukur yang digunakan dengan membandingkan distribusi data (yang 

akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Uji 

normalitas pada sampel data akan didapatkan dua kemungkinan yaitu 

data sampel yang berdistribusi normal dan data sampel yang 
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berdistribusi tidak normal. Normal dan tidaknya sampel data tidak 

mempengaruhi penelitian karena masing-masing memiliki cara 

penghitungan secara statistik. Jika data sampel yang diujikan 

mendapatkan hasil normal maka dapat digunakan dengan uji t-test dua 

sampel dan jika data sampel berdistribusi tidak normal maka dapat 

digunakan uji beda non-parametrik Mann-Whittney dengan bantuan 

software SPSS 21. 

Langkah-langkah menguji normalitas data dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS21 adalah 

sebagai berikut. 

1. Langkah pertama adalah memepersiapkan data yang ingin diuji  

       dalam file dokumen. 

2. Buka program SPSS. Klik variabel view, dibagian pojok kiri  

        bawah.  

3. Selanjutnya, pada bagian name tulis variabel yang bebas dan  

        variabel terikat, pada desimal ubah menjadi angka 0 dan pada       

        bagian label tuliskan variabel bebas dan variabel terikat. 

4. Kemudian pilih menu analyze. Kemudian pilih menu descriptive  

        statistic, dan kemudian pilih explore. 

5. Kemudian muncul tabel dialog explore, lalu pilih menu plots 

        memberikan tanda ceklis  pada normality plots with test. Setelah     

        itu akan muncul hasil normalitas. 

Jika nilai uji signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak atau terdapat 

perbedaan dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima atau 
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tidak terdapat perbedaan (Priyatno, 2009:190). Uji ini menggunakan 

bantuan software SPSS.21. 

Setelah diketahui data berdistribusi normal atau tidak normal langkah 

selanjutnya adalah pengkategorian nilai hasil belajar sejarah siswa 

semester genap tahun 2016.  

Pengkategorian ini berguna untuk membantu perhitungan selanjutnya 

yaitu pada uji hipotesis, dalam hal ini peneliti membagi kategori 

motivasi belajar sejarah berdasarkan 5 tingkatan yaitu sangat rendah, 

rendah,cukup,tinggi dan sangat tinggi. 

Tabel 3. Kriteria penilaian hasil belajar siswa 

 

No. Inteval Kategori 

1 81 – 100 Sangat tinggi 

2 61 – 80 Tinggi 

3 41 – 60 Cukup 

4 21 – 40 Rendah 

5 0 – 20 Sangat rendah 

      Sumber: Riduwan (2012:89). 

3.8.2. Uji Hipotesis 

 Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan diketahui 

bahwa sampel berdistribusi tidak normal maka selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji t-test dua sampel dengan. Uji t-test dua sampel dapat 

digunakan dengan syarat jika sampel data berdistribusi normal, 

disebabkan sampel data yang didapatkan dalam penelitian ini 
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berdistribusi tidak normal maka peneliti menggunakan uji beda yaitu 

uji non-parametrik Mann-Whittney dengan bantuan software SPSS 

21.  

Setelah mengetahui hasil belajar siswa, selanjutnya dilakukan 

analisis data untuk mengetahui perbedaan hasil belajar berdasarkan 

tempat tinggal (asrama dan rumah orang tua) yaitu dengan 

menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney dengan 

menggunakan software SPSS 21. Uji ini dapat digunakan untuk data 

yang berdistribusi tidak normal.  

Langkah-langkah menguji hipotesis data dengan menggunakan uji 

Mann-Whitney dengan bantuan software SPSS21 adalah sebagai 

berikut. 

1. Dimulai dengan memasukkan data hasil belajar.  

2. Setelah itu memilih menu alayze, kemudian pilih non parametric 

test, lalu pilih legacy dialog dan memilih 2 independent samples. 

3. Kemudian akan muncul kotak dialog independent sample test dan 

memberi tanda ceklis pada Mann Whitney U. 

4.  Setelah itu akan muncul hasil uji hipotesis. 

   Jika nilai uji signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak atau terdapat    

perbedaan dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

atau tidak terdapat perbedaan (Priyatno, 2009:190). Uji ini 

menggunakan bantuan software SPSS 21. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan hasil belajar siswa kelas 

X SMA Al-Kautsar yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di 

rumah orang tua, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar dalam pembelajaran sejarah di kelas X SMA Al-Kautsar.Seberapa 

nyata perbedaan keduanya didapatkan dengan menggunakan uji non-

parametrik Mann-Whitney dengan bantuan software SPSS 21. Hasil yang 

didapatkan 0.029 yaitu dapat dikatakan terdapat perbedaan antara siswa yang 

tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di rumah orang tua karena nilai 

uji yang didapatkan < 0.05 dengan masing masing sampel 30 orang siswa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai siswa yang tinggal di rumah orang tua 

lebih besar daripada siswa yang tinggal di asrama. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan peneliti dalam memaparkan 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang tinggal di asrama dengan siswa 

yang tinggal di rumah orang tua. Perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di rumah orang tua juga sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di dalam tempat tinggal siswa 

diantaranya adalah perhatian orang tua, pengawasan berdasarkan tempat 
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tinggal siswa,  fasilitas kebutuhan belajar dan juga kondisi lingkungan tempat 

tinggal.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran siswa yang  

tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di rumah orang tua dan juga 

analisis terhadap hasil pengamatan, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Tempat tinggal siswa mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal orang tua hendaknya 

memperhatikan tempat tinggal siswa. 

2. Untuk penulis selanjutnya hendaknya lebih bisa menambahkan variabel-

variabel lain yang yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga 

penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dan dapat lebih baik lagi. 
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