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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG METODE MENGAJAR
GURU DAN MINAT SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS
TERPADU MELALUI MOTIVASI BELAJAR TERHADAP

HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII
(REGULER) MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

AVIVAH NUR RAHMAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar yang rendah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode
mengajar guru dan minat siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu melalui motivasi
belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri
2 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian
ini berjumlah 225 siswa. Sampel yang diperoleh adalah 144 siswa dan teknik
pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan proporsional simple
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat
pengaruh: 1. Parsial antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap
motivasi belajar 2. Parsial antara minat siswa terhadap motivasi belajar 3.
Hubungan antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru dengan minat
siswa 4. Langsung antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap
hasil belajar 5. Parsial antara minat siswa terhadap hasil belajar 6. Motivasi
belajar terhadap hasil belajar 7. Langsung dan tidak langsung antara persepsi
siswa tentang metode mengajar guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 8.
Langsung dan tidak langsung antara minat siswa dan motivasi belajar terhadap
hasil belajar 9. Simultan antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan
minat siswa terhadap motivasi belajar 10. Simultan antara persepsi siswa tentang
metode mengajar guru dan minat siswa serta motivasi belajar terhadap hasil
belajar.

Kata Kunci: hasil belajar, motivasi belajar, metode mengajar, minat siswa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara memerlukan pengelolaan sumber daya manusia dengan

sebaik-baiknya agar negara tersebut dapat bersaing dengan negara-

negara lain. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengelola

sumber daya manusia, salah satunya adalah melalui pendidikan.

Pendidikan memberi peranan yang begitu penting dalam kemajuan umat

manusia dan mempunyai tanggungjawab yang besar dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Menurut Elmubarok (2008: 3), “pendidikan adalah usaha atau proses

yang ditunjukkan untuk membina kualitas sumber daya manusia

seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara

fungsional dan optimal.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting, sehingga
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mutu pendidikan haruslah selalu ditingkatkan dan diupayakan oleh

semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan.

Pendidikan dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur dan salah satu di

antaranya adalah pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah.

Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan harus

mengupayakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat

memberikan kemampuan kepada lulusannya yang berguna untuk

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan berkualitas ini

akan tercapai apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara

efektif sehingga hasil pendidikan bisa optimal.

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan pembelajaran

di sekolah. Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan

pembelajaran dan kemampuan siswa di dalam sistem pendidikan yang

diperolehnya selama kurun waktu tertentu. Hasil belajar sering

dijadikan sebagai parameter yang dapat dilihat untuk mengetahui

seberapa berhasilnya siswa dalam kegiatan proses pembelajaran yang

telah dilakukan. Selain mengukur tingkat keberhasilan siswa, hasil

belajar tersebut juga dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai

kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

MTs Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu SMP/MTs

Negeri yang berada di wilayah kota Bandar Lampung. Salah satu



3

program MTs Negeri 2 Bandar Lampung yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sekolah ialah dengan diadakannya program

kelas unggulan, kelas super seguler, dan kelas reguler. Hasil belajar

siswa yang dicapai pada kelas VIII (Reguler) pada mata pelajaran IPS

Terpadu masih tergolong minim dan sebagian besar belum mencapai

KKM yaitu sebesar 75. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih

lanjut pengaruh yang membuat hasil belajar siswa MTs Negeri 2

Bandar Lampung kelas VIII (Reguler) pada mata pelajaran IPS Terpadu

menjadi rendah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 8

Oktober 2016 di MTs Negeri Bandar Lampung melalui observasi

sekolah dan wawancara terbuka dengan guru bidang studi IPS Terpadu

kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung, nampak hal-hal

seperti: (1) metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang

bervariasi dan kurang diterima secara positif oleh siswa; (2) siswa

kurang aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di kelas; (3)

siswa kurang termotivasi untuk belajar; (4) siswa kurang berani

menyatakan pendapat; (5) proses pembelajaran masih didominasi oleh

guru; (6) rendahnya usaha siswa untuk mengerjakan tugas; (7) banyak

siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi

pembelajaran. Hal tersebut menunjukan bahwa pencapaian kompetensi

siswa kurang optimal. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai siswa dapat

dilihat pada Tabel 1 yang merupakan nilai ulangan harian.
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Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa
MTs Negeri 2 Bandar Lampung Kelas VIII Tahun 2016/2017

No Kelas Nilai < 75 Nilai ≥ 75 Jumlah Siswa
1. VIII D 22 9 31
2. VIII E 20 11 31
3. VIII F 19 13 32
4. VIII G 20 13 33
5. VIII H 18 14

44
44
44
44
44
44

32
6. VIII I 24 10 34
7. VIII J 19 13 32

Jumlah
Siswa 142 83 225

Prosentase 63,1% 36,9% 100%

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Semester Ganjil Mata Pelajaran
IPS Terpadu Siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2
Bandar Lampung Tahun 2016/2017

Sumber : Arsip Nilai Siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar
Lampung Tahun 2016.

MTs Negeri 2 Bandar Lampung menetapkan Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM) untuk mata Pelajaran IPS Terpadu sebesar 75.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 1, diketahui bahwa hasil

belajar yang diperoleh dari ulangan harian mata pelajaran IPS

Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar lampung

kurang optimal dan tergolong rendah.

Menurut Djamarah (2013: 128), “apabila persentasi siswa yang
tuntas belajar kurang dari 65% maka persentase keberhasilan siswa
pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. Hal ini terlihat dari
siswa yang berhasil memperoleh nilai ≥ 75 atau yang memenuhi
KKM adalah 36,9 % (83 siswa), sedangkan siswa yang memperoleh
nilai < 75 atau yang dibawah KKM adalah 63,1 % (142 siswa)”.

Rendahnya hasil belajar menunjukkan bahwa tujuan pendidikan

belum tercapai. Kurang optimalnya hasil belajar siswa tersebut

diduga disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi.
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Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran
dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar meliputi faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal
merupakan faktor- faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti
kecerdasan, motivasi, disiplin dan minat. Sedangkan faktor ekternal
merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa dapat berupa
lingkungan, sarana dan prasarana belajar, dan guru, dimana faktor
yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan mendukung
dalam pencapaian hasil belajar siswa yang optimal (Djamarah, 2011:
176).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor

ekternal yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah metode

mengajar guru, sedangkan faktor internal yang diduga mempengaruhi

pencapaian hasil belajar adalah minat siswa terhadap mata Pelajaran IPS

Terpadu.

Guru sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, karena guru

terlibat secara langsung dalam membentuk dan mengembangkan

intelektual dan kepribadian siswa. Setiap guru menerapkan metode atau

cara untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan

penyajian materi pelajaran kepada siswa. Metode mengajar guru

merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang berkaitan

dengan keberhasilan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini sesuai dengan

pendapat Tardif dalam Syah (2010: 201) yang menyatakan bahwa

“faktor yang menentukan prestasi belajar siswa adalah metode mengajar

guru”.



6

Persepsi siswa tentang metode mengajar guru akan memberikan

pengaruh positif dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Apabila

persepsi siswa tentang metode mengajar guru positif maka kehadiran

guru dalam mengajar akan direspon secara positif juga oleh siswa,

sebaliknya apabila persepsi siswa tentang metode mengajar guru kurang

positif maka kehadiran guru dalam mengajar kurang direspon secara

positif oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus menerapkan metode

mengajar yang tepat dan bervariasi sehingga mampu menarik perhatian

dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti

melakukan wawancara terbuka dengan 20 siswa mengenai persepsi

siswa tentang metode mengajar guru, berikut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas VIII (Reguler)
MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tentang Aspek Metode
Mengajar Guru

No Keterangan
Tanggapan Jumlah

SiswaTinggi Sedang Rendah
1 Guru menggunakan

metode mengajar yang
bervariasi

3 10 7 20

2 Metode mengajar guru
membuat siswa aktif
dan kreatif saat belajar

2 4 14 20

3 Metode mengajar guru
mengundang rasa
ingin tahu dan siswa
berani menyatakan
pendapat

2 9 9 20

4 Kegiatan siswa
(belajar) lebih
dominan daripada
kegiatan guru

3 8 9 20

Jumlah Peserta Didik 10 31 39 80
Presentase 12,5% 38,75% 48,75% 100%

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa

Sebanyak 12,5% siswa menyatakan metode mengajar guru tinggi

(baik), sebanyak 38,75% menyatakan sedang (biasa-biasa saja), dan

48,75% menyatakan rendah.

Faktor internal yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar salah

satunya adalah minat. Minat memiliki manfaat sebagai pendorong yang

kuat dalam mencapai prestasi. Siswa yang memiliki minat belajar, akan

lebih memperkuat ingatan tentang pelajaran yang diberikan oleh guru.

Selain itu, siswa yang memiliki minat untuk mempelajari hal yang ingin

mereka ketahui akan menciptakan konsentrasi yang baik dalam belajar.

Konsentrasi yang terbentuk inilah, yang mempermudah siswa

memahami materi yang dipelajari. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

minat sangat penting dalam proses belajar. Hal ini sesuai dengan

pendapat Sardiman (2008: 94), yang menyatakan bahwa “proses belajar

itu akan berjalan lancar bila disertai dengan minat”.

Kurangnya minat siswa pada suatu pelajaran dapat menyebabkan hasil

belajar siswa rendah. Kurangnya minat siswa pada suatu pelajaran

dapat tercermin dari perilaku siswa seperti siswa tidak berpartisipasi

aktif dalam proses belajar mengajar di kelas, siswa yang tidak

memerhatikan guru pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran,

siswa cenderung kurang peduli dan enggan menyatakan pendapat saat

berinteraksi dengan guru mata pelajaran, dan sebagainnya. Kondisi ini

akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti

melakukan wawancara terbuka dengan 20 siswa mengenai minat siswa

pada mata pelajaran IPS Terpadu, berikut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas VIII (Reguler)
MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tentang Aspek Minat
Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

No Keterangan
Tanggapan Jumlah

SiswaTinggi Sedang Rendah
1 Siswa

berpartisipasi pada
aktivitas kelas

4 7 9 20

2 Siswa merasa
tertarik dan senang
belajar

3 8 9 20

3 Siswa belajar tanpa
harus diperintah
atau atas
kemauannya
sendiri

4 6 10 20

4 Siswa
memperhatikan
guru saat
menjelaskan materi
pembelajaran

5 8 7 20

Jumlah Peserta Didik 16 29 35 80
Presentase 20% 36,25% 43,75% 100%

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa

sebanyak 20% siswa menyatakan minat siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu tinggi (baik), sebanyak 36,25% menyatakan sedang (biasa-

biasa saja), dan 43,75% menyatakan rendah.

Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar selanjutnya yaitu

motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting

dalam proses pembelajaran untuk membantu meningkatkan hasil

belajar.



9

Motivasi belajar dibutuhkan supaya siswa lebih terdorong untuk belajar

oleh kekuatan mentalnya. Jika seorang siswa mempunyai keinginan,

perhatian, kemauan, dan cita-cita yang tinggi, maka siswa tersebut akan

termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, sebaliknya jika seorang siswa

tidak mempunyai keinginan, perhatian, kemauan, dan cita-cita yang

tinggi, maka siswa tersebut tidak akan termotivasi untuk bersemangat

dalam belajar. Sardiman (2009: 85) mengemukakan bahwa “seseorang

yang melakukan usaha karena motivasi yang baik akan menunjukkan

hasil yang baik”.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti

melakukan wawancara terbuka dengan 20 siswa mengenai motivasi

belajar, berikut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas VIII MTs
(Reguler) Negeri 2 Bandar Lampung Tentang Aspek
Motivasi Belajar

No Keterangan
Tanggapan Jumlah

SiswaTinggi Sedang Rendah
1 Siswa tekun

menghadapi tugas
3 6 11 20

2 Siswa senang
mencari dan
memecahkan
masalah soal-soal

4 7 9 20

3 Siswa tidak putus
asa dalam belajar

5 6 9 20

4 Siswa tidak
tergantung
dengan orang lain
dalam belajar

5 8 7 20

Jumlah Peserta Didik 17 27 36 80
Presentase 21,25% 33,75% 45% 100%

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa

sebanyak 21,25% siswa menyatakan motivasi belajar tinggi (baik),

sebanyak 33,75% menyatakan sedang (biasa-biasa saja), dan 45%

menyatakan rendah. Data tersebut mengindikasikan bahwa motivasi

belajar siswa masih tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji dengan

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Siswa

tentang Metode Mengajar Guru dan Minat Siswa pada Mata

Pelajaran IPS Terpadu melalui Motivasi Belajar terhadap Hasil

Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di

atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Hasil belajar siswa tergolong masih sangat rendah. Hal ini tampak

dari banyaknya siswa yang berada di bawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimum).

2. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru masih rendah.

3. Metode mengajar guru masih kurang tepat dan kurang bervariasi.

4. Masih rendahnya minat belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung.

5. Siswa kurang berpartisipasi secara aktif dan kurang tertarik pada

kegiatan-kegiatan di kelas.
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6. Kegiatan kelas lebih didominasi oleh guru.

7. Kondisi kelas yang kurang kondusif. Hal ini tampak dari banyaknya

siswa yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru di

kelas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian

ini dibatasi pada kajian hasil belajar (Z), persepsi siswa tentang

metode mengajar guru (X1), minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu (X2), motivasi belajar siswa (Y) pada siswa kelas (Reguler)

MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar

guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

2. Apakah ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

3. Apakah ada hubungan antara persepsi siswa tentang metode

mengajar guru dengan minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

4. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar
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guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII (Reguler)

MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

5. Apakah ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII

(Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017?

6. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS

Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

7. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar

guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi belajar

siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

8. Apakah ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi

belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017?

9. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar

guru dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap

motivasi belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

10. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar

guru, dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu serta

motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas
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VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode

mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa Kelas VIII

(Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap motivasi belajar siswa Kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Untuk mengetahui hubungan persepsi siswa tentang metode

mengajar guru dengan minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode

mengajar guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII

(Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

5. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII

(Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.
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6. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar

IPS Terpadu siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode

mengajar guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi

belajar siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

8. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi

belajar siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

9. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode

mengajar guru dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

terhadap motivasi belajar siswa Kelas (Reguler) VIII MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

10. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang metode

mengajar guru, dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

serta motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi.

1.   Manfaat Teoritis

a. Memberikan khasanah dan pengetahuan tentang faktor-faktor

yang terkait dengan hasil belajar.

b. Memberikan peluang peneliti lain untuk melakukan penelitian

lebih lanjut tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-

teori lain yang belum digunakan dalam penelitian.

2.   Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan masukan dan bermanfaat untuk

memperbaiki mutu pembelajaran.

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan minat

siswa yang positif pada mata pelajaran dengan memperhatikan

metode mengajar guru dalam peningkatan hasil belajar siswa.

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

memperluas wawasan tentang psikologi belajar dan faktor yang

mempengaruhi belajar mengajar serta dapat digunakan sebagai

pertimbangan guna menghasilkan penelitian yang lebih baik.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai

berikut.

1. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII

(Reguler) Semester Ganjil.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi siswa tentang metode

mengajar guru (X1), minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

(X2), motivasi belajar siswa (Y) dan hasil belajar (Z).

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah MTs Negeri 2 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.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Belajar

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling inti dalam

pendidikan, di mana guru dan siswa berinteraksi secara langsung

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik.

Sardiman dalam Warsita (2008: 62) menyatakan bahwa “belajar

adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang

dan berlangsung sumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang

lahat nanti”. Pengertian belajar menurut Slameto (2010: 2) adalah

“suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri

sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.”

Belajar ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.
Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai
bentuk seperti berubahnya pengetahuannya, pemahamannya, sikap
dan tingkah lakunya, keterampilan dan kemampuannya, daya
reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada
individu (Sudjana, 2009: 280).
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Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri

siswa, namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan

belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-

ciri perwujudan yang khas. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam

belajar menurut Slameto (2010: 3-4) sebagai berikut.

1) Perubahan terjadi secara sadar
2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional
3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku

Sardiman (2009: 26-28) menjelaskan ada tiga tujuan belajar ditinjau

secara umum sebagai berikut.

1) Untuk mendapatkan pengetahuan

2) Pemahaman konsep dan keterampilan

3) Pembentukan sikap

Ada banyak teori belajar di mana setiap teori memiliki konsep atau

prinsip-prinsip sendiri tentang belajar yang mempengaruhi bentuk

atau model penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Teori-teori

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing.

Suciati & Irawan dalam Warsita (2008: 65) menyatakan bahwa
“setiap teori belajar memiliki titik fokus yang menjadi pusat
perhatian. Misalnya ada yang lebih mementingkan proses belajar,
ada yang mementingkan pada hasil belajar, ada yang menekankan
pada isi atau apa yang dipelajari, ada yang mementingkan sistem
informasi yang diolah dalam proses pembelajaran dan lain-lain”.

Meskipun banyak teori belajar, namun ada kesamaan umum dalam
mendefinisikan belajar. Empat rujukan yang terkandung dalam
definisi belajar adalah: a) adanya perubahan atau kemampuan baru;
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b) perubahan atau kemampuan baru itu tidak berlangsung sesaat,
tetapi menetap dan dapat disimpan (permanen); c) perubahan atau
kemampuan baru itu terjadi karena adanya usaha; dan d) perubahan
atau kemampuan baru tidak hanya timbul karena faktor
pertumbuhan (Miarso dalam Warsita, 2008: 65)

Berikut ini merupakan beberapa teori belajar dari berbagai literatur

psikologi seperti teori belajar behavioristik, teori belajar

kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar

humanistik, dan teori belajar sibernetik.

a. Teori Behavioristik

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan

oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai

hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, manusia sangat

dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya

yang akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar.

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi

karena adanya stimulasi dan respon yang dapat diamati.

Seseorang dianggap telah belajar apabila mampu menunjukkan

perubahan tingkah laku (Warsita, 2008: 66). Teori behavioristik

lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang

berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran

behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku

yang tampak sebagai hasil belajar (Gage, 2000: 26).
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Menurut teori ini, hal penting dalam belajar adalah input yang

berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah

apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon

berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang

diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus

dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat

diamati dan tidak dapat diukur. Sedangkan hal yang dapat

diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang

diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh

pembelajar (respon) harus dapat diamati dan diukur.

Gage (2000: 36) menyatakan bahwa “teori behavioristik dengan
model hubungan stimulus-responnya, mendudukkan orang yang
belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku
tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau
pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila
diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai
hukuman. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran
behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement). Bila
penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon
akan semakin kuat. Begitu pula bila respon
dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respon
juga semakin kuat”.

Bagian terpenting dalam menerapkan teori behavioristik adalah
para guru, perancang pembelajaran, dan pengembang program-
program pembelajaran harus memahami karakteristik peserta
didik dan karakteristik lingkungan belajar agar tingkat
keberhasilan peserta didik selama kegiatan pembelajaran dapat
diketahui. Tuntutan dari teori ini adalah pentingnya merumuskan
tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik supaya mudah
dicapai dan diukur (Warsita, 2008: 67).

Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik, sebagai

berikut.
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(1) Reinforcement and Punishment; (2) Primary and Secondary

Reinforcement; (3) Schedules of Reinforcement; (4) Contingency

Management; (5) Stimulus Control in Operant Learning; (6)

The Elimination of Responses (Gage, 2000: 56-84).

Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus penganut

behaviorisme menurut Warsita (2008: 88) antara lain adalah

Pavlov (1849-1936), Thorndike (1874-1949), Watson (1878-

1958), dan Skinner (1904-1990).

b. Teori Kognitivisme

Menurut Siregar (2010: 28-29) dalam teori kognitivisme “ilmu

pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses

interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini

tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui

proses yang mengalir, berkesinambungan, menyeluruh”.

Warsita (2008: 69) menyatakan bahwa “prinsip-prinsip teori
kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman
yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. Teori ini
menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian suatu situasi
saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan.
Dengan demikian, belajar melibatkan proses berpikir yang
kompleks dan mementingkan proses belajar”.

Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu
usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif
oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman,
mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati
lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan
keberhasilan mempelajari informasi/pengetahuan baru. Teori
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yang termasuk dalam kelompok ini adalah teori perkembangan
Piaget, teori kognitif Bruner, teori belajar bermakna Ausubel dan
lain-lain (Warsita, 2008: 69).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa

kelompok teori kognitivisme lebih menekankan proses belajar

daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran kognitivisme belajar

tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons.

Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berfikir yang

sangat kompleks.

1) Teori Belajar Menurut Piaget

Teori kognitif dari Jean Piaget saat ini masih tetap

diperbincangkan dan diacu dalam bidang pendidikan.

Piaget dalam Siregar (2010: 28-29) menyatakan bahwa
“perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan
organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata,
melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Menurut Piaget,
perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, yaitu (a)
kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan syaraf; (b)
pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara orgnisme
dengan dunianya; (c) interaksi sosial, yaitu pengaruh-
pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan
lingkungan sosial dan (d) ekuilibrasi, yaitu adanya
kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar
dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan
penyesuaian diri terhadap lingkungannya.”

Perkembangan intelektual seseorang menunjukkan bahwa
semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan
semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Oleh
karena itu, para guru, perancang pembelajaran, dan
pengembang program-program pembelajaran harus dapat
memahami tahap-tahap perkembangan kognitif peserta
didiknya sehingga dapat merancang, melaksanakan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya
(Warsita, 2008: 69).
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Menurut Piaget dalam Suciati & Irawan (2001: 37) bahwa
“secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dalam
merancang pembelajaran adalah: 1) menentukan tujuan
pembelajaran; 2) memilih materi pembelajaran; 3)
menentukan topik-topik yang dapat dipelajari peserta didik
secara aktif; 4) menentukan dan merancang kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan topik tersebut; 5)
mengembangkan metode pembelajaran untuk merancang
kreativitas dan cara berpikir peserta didik; dan 6) melakukan
penilaian proses dan hasil belajar peserta didik”.

2) Teori Belajar menurut Bruner

Jerome S. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang

memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada

pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Bruner dalam

Mulyati (2005: 79) pada dasarnya belajar merupakan

proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3

(tiga) proses kognitif dalam belajar, sebagai berikut.

1) Proses pemerolehan informasi baru.

2) Proses mentransformasikan informasi yang diterima.

3) Menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan.

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang dapat

ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan

menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang

tersebut (Siregar, 2010: 28-29).

Bruner mengemukakan bahwa tahap perkembangan kognitif
seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh
caranya melihat lingkungan. Tahap pertama adalah tahap
enaktif, peserta didik melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam
usaha memahami lingkungan dan melakukan observasi
dengan cara mengalami secara langsung suatu realitas. Tahap
kedua adalah tahap ikonik, peserta didik melihat dunia
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melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Tahap ketiga
adalah tahap simbolik, peserta didik mempunyai gagasan-
gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika
serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem
simbol. Semakin dewasa seseorang sistem simbol ini semakin
dominan (Warsita, 2008: 71).

Secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dalam
merancang pembelajaran menurut Bruner, adalah: 1)
menentukan tujuan-tujuan pembelajaran; 2) melakukan
identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal,
minat, gaya belajar, dan sebagainya); 3) memilih materi
pembelajaran; 4) menentukan topik-topik yang dapat dipelajari
peserta didik secara induktif; 5) mengembangkan bahan belajar
yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya
untuk dipelajari peserta didik; 6) mengatur topik-topik
pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang
kongkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke
simbolik; dan 7) melakukan penilaian proses dan hasil belajar
peserta didik (Suciati & Irawan, 2001: 38)

3) Teori Belajar menurut Ausubel

Menurut Ausubel belajar haruslah bermakna, materi yang
dipelajari diasimilasikan secara nonarbitrer dan berhubungan
dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.
Pembelajaran bermakna (meaningfull learning) merupakan
suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep
relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik
(Warsita, 2008: 72).

Menurut pendapat tersebut, bahwa belajar tidak sekedar

menghafal suatu konsep, tetapi merupakan kegiatan

menghubungkan konsep untuk menghasilkan pemahaman

yang utuh sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih

bermakna dan tidak mudah dilupakan. Guru harus dapat

mengembangkan potensi kognitif siswa  melalui proses

belajar yang bermakna.
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c. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang

menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan (konstruksi)

kita sendiri. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan

memberi makna melalui pengalaman nyata.

Budiningsih dalam Warsita (2008: 77-78) mengatakan bahwa
“belajar menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses
pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan
oleh peserta didik sendiri. Maka peserta didik harus aktif
melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan
memberi makna sesuatu yang dipelajarinya”.

Strategi pembelajaran menurut konstruktivisme ini menekankan
pada penggunaan pengetahuan secara bermakna, urutan
pembelajaran mengikuti pandangan peserta didik, dan
menekankan pada proses, serta aktivitas belajar dalam konteks
nyata, bukan mengikuti urutan dalam buku teks. Sedangkan
evaluasi pembelajaran menekankan pada penyusunan makna
secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan
menggunakan masalah dalam konteks nyata, menggali berpikir
secara divergen, menuntut pemecahan ganda bukan hanya
jawaban benar, dan evaluasi merupakan bagian utuh dari proses
pembelajaran (Degeng, 2007: 78).

Berdasarkan teori belajar konstruktivisme tersebut, para guru

perlu mengatur lingkungan belajar dan membantu proses

pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik agar berjalan

lancar dan peserta didik termotivasi untuk belajar.

d. Teori Belajar Humanistik

Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari
daripada proses belajar itu sendiri. Maka teori ini berupaya
untuk menjelaskan konsep-konsep pendidikan untuk membentuk
manusia yang dicita-citakan dan bentuk proses belajar yang
paling ideal. Dengan demikian, teori humanistik ini cenderung
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bersifat eklektik, artinya memanfaatkan teknik belajar apapun
asalkan tujuan belajar peserta didik tercapai. Tokoh teori
humanisme antara lain Bloom, Krathwohl, Kolb, Honey,
Mumford, dan Habermans. (Warsita, 2008: 75)

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan

ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu

mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri

peserta didik yang belajar secara optimal. Proses belajar

dianggap berhasil apabila peserta didik telah memahami

lingkungannya dan diri sendiri. Oleh karena itu, peserta didik

dalam proses belajarnya harus berusaha untuk mampu mencapai

aktualisasi diri secara optimal.

e. Teori Belajar Sibernetik

Teori sibernetik berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu

informasi. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang

relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas

sebelumnya. Warsita (2008: 76) mengemukakan bahwa

“menurut teori sibernetik belajar adalah mengolah informasi

(pesan pembelajaran)”. Proses belajar memang penting dalam

teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang

akan diproses dan akan dipelajari oleh peserta didik.

Landa dalam Mirza (2016: 23) membedakan ada dua macam

proses berpikir dalam teori sibernetik sebagai berikut.

a) Proses berpikir algoritmik
Yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap,
linier, konvergen, lurus, menuju ke satu target tujuan tertentu.
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b) Proses berpikir heuristik
Yaitu cara berpikir devergen yang menuju ke beberapa target
tujuan sekaligus.

Menurut Landa proses belajar akan berjalan dengan baik jika
materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang
hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran
tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur,
sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila
disajikan dalam bentuk “terbuka” dan memberi kebebasan
kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir (Siregar, 2010: 28-
29).

Tahap sibernetik sebagai teori belajar sering kali dikritik karena
lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari,
sementara itu bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri
individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari.
Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi,
pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan
bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah,
menyimpan, dan mengorganisasikan informasi (Siregar, 2010:
28-29).

Penelitian ini menganut teori behavioristik dan kognitivisme.

Menurut teori behavioristik, manusia sangat dipengaruhi oleh

kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan

pengalaman-pengalaman belajar. Belajar adalah proses perubahan

tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulasi dan respon yang

dapat diamati. Seseorang dianggap telah belajar apabila mampu

menunjukkan perubahan tingkah laku (Warsita, 2008: 66).

Menurut Siregar (2010: 28-29) dalam teori kognitivisme “ilmu

pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi

yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak

berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang

mengalir, berkesinambungan, menyeluruh”.
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2. Hasil Belajar IPS Terpadu

a. Pengertian Hasil Belajar

Salah satu tujuan proses pembelajaran adalah meningkatkan

hasil belajar yang diperoleh siswa pada akhir kegiatan

pembelajaran. Hasil belajar tidak dapat terpisahkan dari kegiatan

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses yang nantinya

berpengaruh terhadap hasil belajar. Slameto (2010: 2)

mengemukakan bahwa “belajar itu sendiri merupakan suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya”.

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan “hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif,

afektif, dan psikomotorik”. Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4)

juga menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan hasil dari

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

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan

dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran

dari puncak proses belajar”.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat dikatakan

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang
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dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.

Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar yang optimal dapat

dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Untuk memperoleh

hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan

tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa.

Hamalik (2008: 30) mengemukakan bahwa hasil belajar akan

tampak pada setiap perubahan-perubahan di setiap aspek sebagai

berikut.

1) Pengetahuan
2) Pengertian
3) Kebiasaan
4) Keterampilan
5) Apresiasi
6) Emosional’
7) Hubungan sosial
8) Jasmani
9) Etis atau budi pekerti
10) Sikap

Menurut Bloom dalam Sardiman (2009: 23) ada tiga ranah

(domain) hasil belajar. Masing-masing ranah ini dirinci lagi

menjadi beberapa jangkauan kemampuan (level of competence).

Rincian ini dapat disebutkan sebagai berikut.

1.   Kognitif Domain
a) Knowledge (pengetahuan, ingatan).
b) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas,

contoh).
c) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan).
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d) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,
membentuk bangunan baru).

e) Evaluation (menilai).
f) Application (menerapkan).

2.   Affective Domain
a) Receiving (sikap menerima).
b) Responding (memberikan respons).
c) Valuing (nilai).
d) Organization (organisasi).
e) Characterization (karakterisasi).

3.   Psychomotor Domain
a) Initiatory level
b) Pre-routine level
c) Routinized level.

Sedangkan untuk pengukuran keberhasilan proses pembelajaran,

Djamarah (2006: 107) mengklasifikasikan dalam 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%.

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. Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi
pembimbing dan pelatih yang baik bagi para siswa yang
akan mengahadapi ujian. Kalau hasil pengajaran itu tidak
tahan lama dan lekas menghilang, berarti hasil pengajaran itu
tidak efektif. Guru harus mempertimbangkan berapa banyak
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dari yang diajarkan itu akan masih diingat kelak oleh subjek
belajar, setelah lewat satu minggu, satu bulan, satu tahun dan
seterusnya.

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, 2009: 49)

Suatu pengajaran disebut berhasil baik jika pelajaran itu

membangkitkan proses belajar efektif. Hasil belajar merupakan

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 11).

Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut, hasil belajar dapat

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai

belajar seorang siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran

hasil belajar siswa itu sendiri.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 200- 201), tujuan

evaluasi hasil belajar antara lain sebagai berikut.

1) Untuk diagnostik dan pengembangan. Hasil belajar dari
kegiatan evaluasi untuk diagnostik dan pengembangan
adalah penggunaan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar
sebagai dasar pengdiagnosian kelemahan dan keunggulan
siswa beserta sebab-sebabnya.

2) Untuk seleksi. Hasil dari kegiatan evaluasi haisl belajar
seringkali digunakan sebagai dasar untuk menentukan
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siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis jabatan atau jenis
pendidikan tertentu.

3) Untuk kenaikan kelas. Menentukan apakah seorang siswa
dapat dinaikkan ke atas yang lebih tinggi atau tidak,
memerlukan informasi yang dapat mendukung keputusan
yang dibuat guru.

4) Untuk penempatan. Agar siswa dapat berkembang sesuai
dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki,
maka perlu dipikirkan ketepatan penempatan siswa pada
kelompok yang sesuai.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam proses belajar hasil

belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh diri sendiri

dimana siswa tersebut harus merubah tingkah laku yang bisa

didapat dari hasil interaksi dan pengalaman agar mendapatkan

hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi

untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa tersebut sudah

sesuai dengan apa yang diharapkan baik oleh peserta didik

maupun pendidik.

b. Pengertian IPS Terpadu

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berasal dari Amerika dengan

nama National Council for Social Studies (NCSS). IPS

merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial.

Menurut Cokrodikardjo dalam Sudrajat (2008: 68) bahwa “IPS
adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari
ilmu sosial. Ia merupakan intergrasi dari berbagai cabang ilmu
sosial yakni Sosiologi, Antropologi Budaya, Psikologi, Sejarah,
Geografi, Ekonomi, Ilmu Politik dan Ekologi Manusia, yang
diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan
tujuan yang disederhanakana agar mudah dipelajari”.
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Menurut Savege and Armstrong dalam Supardi (2011: 182)
bahwa “sosial studies is the integrated study of the social
sciences and humanities to promote civic competence. Within
the school program, disciplin as anthropology, archaeology,
psychology, economics, geography, history, law, philosophy,
political science, psychology, religion, and sociology, as well
appropriate content from the humanities, mathematics, and the
natural sciences”.

IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-

disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik

dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial

(social studies), maupun ilmu pendidikan (Somantri, 2001: 89).

Menurut Supardi (2011: 192) “pendekatan pembelajaran terpadu
dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner.
Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu
sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara
individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan
menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan
otentik. Di sini sangat jelas bahwa dengan pembelajaran secara
terpadu sangat memungkinkan timbulnya pemikiran-pemikiran
kritis dari siswa terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan
mereka”.

Terkait dengan pengertian tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) dapat dikatakan sebagai mata pelajaran di sekolah yang

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang

diorganisasikan dengan satu pendekatan interdisipliner,

multidisipliner atau transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan

humoniora (sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik,

hukum, budaya, psikologi sosial, ekologi).



34

Salah satu tujuan utama pembelajaran IPS adalah membina

pengetahuan siswa tentang pengalaman manusia dalam

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan dimasa

yang akan datang. Tujuan dari pendidikan  IPS erat kaitanya

dengan pendidikan karakter. Seperti menumbuhkan rasa peduli

dalam memahami lingkungan sekitar, mampu  mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan

bermasyarakat yang dinamis. Sehingga dengan pembelajaran

IPS akan dapat menumbuhkan manusia yang berpikir kritis,

logis, analistis, sistematis, dan kreatif dan peka terhadap

lingkungan.

Berdasarkan beberapa paparan mengenai pengertian IPS di atas,

maka dapat dikatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di

SMP/MTs adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang

diorganisasikan dengan satu pendekatan interdisipliner,

multidisipliner atau transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan

humoniora (sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik,

hukum, budaya, psikologi sosial, ekologi).
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh

beberapa faktor baik dari dalam maupun luar dirinya. Suparno

dalam Sardiman (2009: 38) mengatakan bahwa “hasil belajar

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik

dan lingkungannya”. Hasil belajar seseorang tergantung pada

apa yang telah diketahui, subjek belajar, tujuan, motivasi yang

mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang

dipelajari.

Slameto (2010: 54-72) mendefinisikan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa dalam belajar

sebagai berikut.

1. Faktor intern meliputi:
a. Faktor jasmaniah

1) Faktor kesehatan
2) Faktor cacat tubuh

b. Faktor-faktor psikologis
1) Intelegensi
2) Perhatian
3) Minat
4) Bakat
5) Motif
6) Kematangan
7) Kesiapan

c. Faktor kelelahan
2. Faktor ekstern meliputi:

a. Faktor keluarga
1) Cara orang tua mendidik
2) Relasi antar keluarga
3) Suasana rumah
4) Keadaan ekonomi keluarga
5) Pengertian orang tua
6) Latar belakang kebudayaan

b. Faktor sekolah
1) Metode mengajar
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2) Kurikulum
3) Relasi guru dengan siswa
4) Relasi siswa dengan siswa
5) Disiplin sekolah
6) Alat pengajaran
7) Waktu sekolah
8) Standar pelajaran di atas ukuran
9) Keadaan gedung
10) Metode belajar
11) Tugas rumah

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

Selain faktor-faktor di atas, faktor pendukung keberhasilan dari

proses belajar yang dikemukakan Anurrahman (2009: 177)

adalah sebagai berikut.

1) Faktor Internal
a) Ciri khas/karakteristik siswa
b) Sikap terhadap belajar
c) Motivasi belajar
d) Konsentrasi belajar
e) Mengelola bahan ajar
f) Menggali hasil belajar
g) Rasa percaya diri
h) Kebiasaan belajar

2) Faktor Ekternal
a) Faktor guru
b) Lingkungan sosial
c) Kurikulum sekolah
d) Sarana dan prasarana

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”.
.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan proses pembelajaran, hasil belajar yang diperoleh

siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam

diri siswa maupun dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor yang

berkaitan dengan metode mengajar guru dan minat belajar siswa

adalah salah satu faktor dari luar dan dari dalam siswa yang

diduga berhubungan erat terhadap hasil belajar yang dicapai oleh

siswa.

3. Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru

a. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa inggris “perception” yang

berarti penglihatan atau tanggapan. Beberapa ahli

mengemukakan pendapat yang beragam tentang persepsi.

Menurut Slameto (2010: 102) “persepsi adalah proses yang
menyangkut pesan atau informasi ke dalam otak manusia.
Melalui persepsi manusia akan terus menerus mengadakan
hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat
indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa
dan penciuman”.

Menurut Walgito (2010: 100) “persepsi merupakan proses

integrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang

diterimanya”. Walgito (2010: 99) mengatakan “persepsi adalah

suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera

atau proses sensoris”.
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Prinsip-prinsip dasar tentang persepsi menurut Slameto (2010:

103) sebagai berikut.

1) Persepsi itu relatif bukannya absolut.
2) Persepsi itu selektif.
3) Persepsi itu mempunyai tatanan.
4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan.
5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Walgito (2010: 102) mengungkapkan bahwa proses

terbentuknya persepsi karena adanya:

1) Stimulus
Stimulus atau situasi yang hadir yang awal mulanya terjadi
persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau
situasi. Stimulus tersebut bisa berupa stimulus penginderaan
dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan
fisik yang menyeluruh dari stimulus tersebut.

2) Registrasi
Registrasi disini merupakan suatu gejala yang nampak yaitu
mekanisme fisik yang berupa penginderaan syaraf seseorang
terpengaruh oleh kemampuan fisik untuk mendengar dan
melihat sesuatu informasi maka mulailah orang tersebut
mendaftar, mencerna, dan menyerap semua informasi.

3) Interpretasi
Tahap selanjutnya setelah semua informasi terserap adalah
penafsiran terhadap informasi tersebut. Interpretasi ini
merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat
penting karena proses ini tergantung pada cara pendalaman,
motivasi dan kepribadian seseorang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diartikan

bahwa persepsi merupakan suatu pandangan atau tanggapan

dalam diri seseorang yang terjadi karena proses penginderaan

yang nantinya dapat menentukan arah tingkah laku.
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Walgito

(2010: 10) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi, sebagai berikut.

1) Objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau
reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang
mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri
individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf
penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syarat.
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima
stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris
sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima
reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat
kesadaran.

3) Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan
adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai
suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.
Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh
aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau
sekumpulan objek

Menurut Sugihartono (2007: 9), perbedaan persepsi dipengaruhi

oleh orang yang mengamati. Adanya hasil persepsi dipengaruhi

oleh beberapa hal sebagai berikut.

1) Pengetahuan, pengalaman atau wawasan seseorang

2) Kebutuhan seseorang

3) Kesenangan atau hobi seseorang

4) Kebiasaan atau pola hidup sehari-hari

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi persepsi yaitu objek yang dipersepsi oleh
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seseorang, alat indera, syaraf, pusat susunan syaraf, dan

perhatian. Sehingga dapat dikatakan seorang siswa mempunyai

persepsi tentang suatu hal karena adanya objek yang menarik

dipersepsi, alat seluruh indera sebagai alat untuk memunculkan

persepsi, dan perhatian.

c. Pengertian Metode Mengajar Guru

Metode mengajar guru merupakan salah satu komponen yang

sangat penting yang berkaitan dengan keberhasilan kegiatan

belajar-mengajar.

Thoifuri (2007: 56) mengatakan” metode berasal dari bahasa

Yunani, yaitu metha dan hodos. Asal makna kata tersebut secara

sederhana adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh seorang

guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan pada anak

didiknya sehingga dapat mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Sanjaya (2011: 147) “metode mengajar adalah cara

yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah

disusun tercapai secara optimal”.

Penggunaan satu metode saja dalam proses belajar mengajar,

akan cenderung menghasilkan suasana belajar yang

membosankan. Seorang guru harus menguasai berbagai metode

mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.
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Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dapat dijadikan

sebagai alat motivasi ekstrensik dalam kegiatan belajar.

Efektifitas penggunaan metode dapat dicapai bila terjadi

kesesuaian antara semua komponen dalam proses pengajaran.

Kedudukan metode mengajar guru sebagaimana diungkapkan

oleh Djamarah dan Zain (2006: 72) adalah sebagai berikut.

1) Metode sebagai alat motivasi ekstrensik.

2) Metode sebagai strategi pembelajaran.

3) Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa

metode mengajar guru adalah cara yang digunakan oleh guru

dalam memberikan materi pembelajaran agar siswa merasa tidak

jenuh dan bosan untuk mengikuti proses pembelajaran. Metode

mengajar yang tepat membuat siswa mudah untuk menangkap

materi yang disampaikan. Metode pengajaran pada kegiatan

pembelajaran memegang peran sangat penting, karena

keberhasilan dalam suatu pembelajaran tergantung pada guru

yang menggunakan metode mengajar.

Selanjutnya, berdasarkan beberapa teori mengenai pengertian

persepsi dan metode mengajar guru di atas, dapat dikatakan

bahwa pengertian persepsi siswa tentang metode mengajar guru

adalah proses siswa menangkap cara yang digunakan guru

dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa. Setiap siswa
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mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap guru, persepsi

tersebut dapat berupa persepsi yang positif dan negatif. Persepsi

siswa dapat dilihat dari penguasaan materi pelajaran yang

disampaikan, pengelolaan kelas, komunikasi guru dengan siswa,

dan juga evaluasi yang dilakukan oleh guru tersebut.

d. Macam-Macam Metode Mengajar

Proses belajar mengajar yang baik hendaknya menggunakan

metode mengajar yang benar dan bervariasi. Tugas guru ialah

memilih metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar

mengajar yang efektif.

Beberapa metode yang dapat divariasikan oleh pendidik

diantaranya menurut Djamarah dan Zain (2006: 82) sebagai

berikut.

1) Metode Proyek
Metode Proyek adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik
tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai
segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara
keseluruhan dan bermakna.

2) Metode Eksperimen
Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian
pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan
mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.

3) Metode Tugas dan Resitasi
Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan
dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa
melakukan kegiatan belajar.

4) Metode Diskusi
Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana
siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa
berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis
untuk dibahas dan dipecahkan bersama.
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5) Metode Sosiodrama
Metode sosiodrama adalah cara penyajian pelajaran, dengan
mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannnya
dengan masalah sosial.

6) Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan
meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu
proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari,
baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan
penjelasan lisan.

7) Metode Problem Solving
Metode problem solving adalah cara pengajaran dengan
suatu metode berpikir, sebab dalam metode problem solving
dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai
dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.

8) Metode Karyawisata
Metode karyawisata adalah cara mengajar yang dilakukan
dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu
di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu
seperti meninjau pabrik sepatu dan sebagainya.

9) Metode Tanya Jawab
Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam
bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru
kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru.

10) Metode Latihan
Metode latihan adalah cara mengajar yang baik untuk
menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

11) Metode Ceramah
Metode ceramah adalah metode tradisional, karena sejak
dahulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat
komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam
proses belajar mengajar.

Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih

metode mana yang sesuai dengan keadaan siswa atau kelas,

sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang

diajarkan, hal tersebut akan dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.
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e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode
Mengajar

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan guru dalam memilih

metode mengajar, diantaranya menurut Djamarah dan Zain

(2006: 78-82), faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam

memilih metode mengajar, sebagai berikut.

1) Anak didik
Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan
pendidikan. Di sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk
mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan
sejumlah anak dengan berbagai perbedaan baik dari aspek
fisik, aspek  biologis, dan juga aspek psikologis. Semua
perbedaan tersebut mewarnai suasana kelas, dan dinamika
kelas terlihat dari banyaknya jumlah anak dalam kegiatan
belajar mengajar. Kegaduhan semakin terasa jika jumlah
anak didik sangat banyak, semakin mudah terjadi
konflik,dan cenderung sukar dikelola. Sehingga guru harus
mampu memilih metode yang tepat agar dapat menciptakan
lingkungan belajar yang kreatif demi tercapainya tujuan
pengajaran yang telah ditetapkan.

2) Tujuan
Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan
belajar mengajar. Secara hierarki tujuan bergerak dari yang
rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau
tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan
kurikulum, tujuan instusional, dan tujuan pendidikan
nasional. Tujuan pembelajaran ada dua yaitu TIU (Tujuan
Instruksional Umum), dan TIK (Tujuan Instruksional
Khusus). Perumusan tujuan instruksional khusus akan
mempengaruhi kemampuan yang terjadi pada anak didik,
sehingga metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf
kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak
didik.

3) Situasi
Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak
selamanya sama dari hari ke hari. Dalam hal ini, guru harus
memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang
diciptakannya itu.

4) Fasilitas
Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak
didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan
mempengaruhi pemilihan metode mengajar.
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5) Guru
Setiap guru mempunyai kepribadian, latar belakang, dan
pengalaman mengajar yang berbeda. Semua itu merupakan
hal intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan
penentuan metode mengajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor yang harus

dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar yaitu

metode mengajar sesuai dengan pengelolaan siswa di kelas,

metode mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, metode

mengajar sesuai dengan situasi dan waktu pembelajaran, metode

mengajar sesuai dengan fasilitas yang tersedia, dan metode

mengajar sesuai dengan kemampuan guru.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Siswa tentang
Metode Mengajar Guru

Persepsi seseorang terhadap sesuatu tidak muncul begitu saja

dengan sendirinya, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhinya.

Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki seseorang berbeda

dengan yang lain, walaupun dengan objek yang sama. Sama

halnya dengan persepsi siswa terhadap gurunya. Siswa

mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap metode

mengajar guru. Siswa yang merasa bisa menerima pelajaran

cenderung mempunyai persepsi yang positif, tetapi siswa yang

bosan terhadap pelajaran cenderung mempunyai persepsi yang

negatif.
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Menurut Djaali (2013: 56) bahwa secara umum faktor-faktor

yang mempengaruhi persepsi siswa tentang metode mengajar

guru antara lain.

1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari siswa itu
sendiri. Faktor tersebut antara lain: faktor biologis atau
jasmani dan faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi
perhatian, sikap, motivasi, minat, dan pengalaman.

2) Faktor eksternal, yaitu dari luar individu atau siswa yang
meliputi objek sasaran dan situasi atau lingkungan dimana
persepsi berlangsung.

3) Adanya informasi yang masuk dan pengolahan informasi
tersebut ke dalam seorang dengan baik.

4. Minat Belajar Siswa pada Mata pelajaran IPS Terpadu

a. Pengertian Minat Belajar IPS Terpadu

Minat belajar siswa dalam  mengikuti pembelajaran merupakan

sesuatu yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar.

Slameto (2010: 180), mengungkapkan bahwa “minat adalah

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Pendapat lain juga

dikemukakan oleh Djamarah (2013: 166), bahwa “minat berarti

kecenderungan yang menetap dan mengenang beberapa

aktivitas.”

Menurut Dalyono (2009: 56-57), “minat dapat timbul karena

daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat

memiliki manfaat sebagai pendorong yang kuat dalam

mencapai hasil belajar yang baik”.
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Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan

memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa

senang. Siswa  yang mempunyai minat belajar tinggi dalam

proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar

untuk semakin baik, begitupun sebaliknya minat belajar siswa

yang rendah maka kualitas pembelajaran akan menurun dan

akan berpengaruh pada hasil belajar. Hal ini sesuai dengan

pendapat Sardiman (2009: 94) yang mengatakan bahwa “proses

belajar itu akan berjalan lancar bila disertai dengan minat”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila memiliki minat

belajar, siswa akan merasa tertarik, senang dan menikmati

pembelajaran yang tentunya akan membuat siswa tersebut

termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Berdasarkan paparan di atas, minat belajar merupakan suatu

perhatian seseorang siswa yang tidak disengaja dan terlahir

dengan penuh keinginan untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran di dalam kelas, serta suatu perasaan suka ataupun

ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran yang timbul secara

spontan dari diri pribadi. Siswa yang berminat mengikuti

pembelajaran IPS dapat dilihat dari perilaku mereka di kelas

seperti rasa perhatian, rasa ingin tahu, keinginan, dan rasa

senang.
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat

membangkitkan kegairahan belajar anak didik dalam kurun

waktu tertentu. Sehingga minat penting untuk ditingkatkan

karena mempermudah proses belajar siswa dan untuk mencapai

prestasi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dalyono (2009: 56-57), menyatakan bahwa “minat dapat timbul

karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari”.

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang

besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau

tujuan yang diminati itu. Minat belajar yang besar cenderung

menghasilkan prestasi yang tinggi.

Menurut Crow dan Crow (2001: 159-160) bahwa ada tiga faktor

yang mendasari timbulnya minat seseorang, ketiga faktor

tersebut sebagai berikut.

a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam, faktor dari dalam
merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seperti
harapan dan keinginan, yang mendorong pemusatan
perhatian dan keterlibatan mental secara aktif.

b. Faktor motif sosial, merupakan faktor yang membangkitkan
minat pada hal-hal yan ada hubunganya dengan kebutuhan
sosial bagi dirinya.

c. Faktor emosional, merupakan intensitas seseorang dalam
menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek
tertentu.

Menurut pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa minat muncul

tidak secara tiba-tiba melainkan terbentuk dan berkembang
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melalui proses pendidikan, proses sosialisasi dan proses

interaksi sosial di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

c. Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa

Minat belajar siswa dapat tumbuh dari dalam dan dorongan dari

luar yang menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang

diikutinya. Menurut Syah (2010: 129), bahwa “minat dapat

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam

bidang studi tertentu”. Sehingga, guru seyogyanya dapat

membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan

yang terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang

kurang lebih sama dengan membangun sikap positif.

Menurut Sardiman (2009: 95), minat dapat dibangkitkan

dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Membangkitkan suatu kebutuhan

b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang

lampau

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa minat dapat ditingkatkan

dengan daya tarik dari luar, perasaan senang, dan sikap yang

positif yang akan dapat meningkatkan kualitas pencapaian hasil

belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Adanya perasaan

senang maka minat belajar akan tumbuh dengan sendirinya
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sehingga materi yang disampaikan guru pada saat proses

pembelajaran bisa dengan mudah diterima siswa.

5. Motivasi Belajar Siswa

Guru sangat menyadari pentingnya motivasi di dalam proses

belajar-mengajar. Berbagai macam teknik misalnya kenaikan

tingkat, penghargaan, peranan-peranan kehormatan, piagam-piagam

prestasi, dan pujian telah dipergunakan untuk mendorong murid-

murid agar mau belajar (Soemanto, 2006: 200).

Motivasi berasal dari kata bahasa inggris “motive” atau “motion”

yang diartikan sebagai “daya penggerak dalam diri seseorang

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai

suatu tujuan” (Sardiman, 2009: 73). Pendapat lain juga

mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak/pendorong

untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam

diri dan juga dari luar (Dalyono, 2009: 55). McDonald dalam

Soemanto (2006: 203) memberikan sebuah definisi tentang

motivasi yang berisi 3 hal sebagai berikut.

1. Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga dalam diri
seseorang.

2. Motivasi itu ditandai oleh dorongan afektif

3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai tujuan

Sedangkan motivasi belajar dapat 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
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dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan
dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang
dikehendaki oleh siswa itu dapat tercapai Sardiman (2009: 75)

Slameto (2010: 57) mengemukakan bahwa “seseorang yang belajar

dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan semua kegiatan

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah, dan semangat”.

Motivasi dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk

terjadinya percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan dan

pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi

belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri

seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan

sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Peserta didik yang belajar

dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan semua kegiatan

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah, dan semangat.

Purwanto (2007: 70) mengemukakan bahwa motivasi dalam belajar

yang merupakan suatu dorongan memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motif untuk
berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor penggerak
melepaskan energi.

b. Menentukan arah perbuatan yaitu petunjuk suatu tujuan yang
hendak dicapai

c. Menyelesaikan perbuatan yakni menentukan perbuatan-
perbuatan apa yang akan dikerjakan yang serasi guna mencapai
tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak
bermanfaat bagi tujuan tersebut.
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Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan

belajar disekolah menurut Sardiman (2009: 92-95), antara lain.

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. 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.

g. 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.

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

Dimyati dan Mudjiono (2006: 97-100) mengemukakan bahwa

motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

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.

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.

B. Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para

peneliti terdahulu. Berbagai penelitian yang relevan ini penulis

gunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk mengkaji

permasalahan dalam penelitian ini.
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Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Skripsi Hasil

1 Ajeng Nabila
Dini Saputri
(2016)

Pengaruh Persepsi Siswa
Tentang Metode
Mengajar Guru dan
Motivasi Belajar Siswa
Terhadap Hasil Belajar
Ekonomi Akuntansi
melalui Aktivitas Belajar
Siswa pada Kelas XII
IPS SMA Negeri 2
pringsewu Tahun
Pelajaran 2015/2016

Ada pengaruh persepsi
siswa tentang metode
mengajar guru, motivasi
belajar, dan aktivitas
belajar terhadap hasil
belajar ekonomi/
akuntansi siswa kelas
XII IPS SMA Negeri 2
Pringsewu Tahun
Pelajaran 2015/2016
dibuktikan dengan hasil
pengujian F hitung > F
tabel yaitu 62,421 > 2,71

2 Dewi Tri
Gustiani
(2013)

Pengaruh Minat Belajar
dan Pemanfaatan Sarana
Belajar di Sekolah
Terhadap Hasil Belajar
IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII SMP Negeri 19
Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2011/2012

Ada pengaruh minat
belajar dan
pemanfaatan sarana
belajar di sekolah
terhadap hasil belajar
IPS Terpadu siswa
kelas VIII SMP Negeri
19 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran
2011/20112 dibuktikan
dengan hasil pengujian F
hitung > F table yaitu
75,628 > 3,065.

3 Riabalga
Susila
(2009)

Pengaruh Persepsi Siswa
Tentang Metode
Mengajar Guru dan
Motivasi Belajar Siswa
Terhadap Prestasi belajar
Ekonomi Siswa Kelas XI
Akuntansi Semester
Ganjil SMK Trisakti
Bandar Lampung Tahun
Pelajaran
2008/2009.

Ada pengaruh positif dan
signifikan dari persepsi
siswa tentang metode
mengajar guru dan
motivasi belajar siswa
terhadap prestasi belajar
ekonomi siswa kelas XI
akuntansi semester ganjil
SMK Trisakti Bandar
lampung Tahun
Pelajaran 2008/2009
dibuktikan dengan hasil
F hitung > F tabel yaitu
38,57 > 3,10.
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Tabel 5. (lanjutan)

No Nama Judul Skripsi Hasil

4 Emi Tusaida
(2009)

Pengaruh Motivasi
Belajar, Persepsi Siswa
tentang Metode
Mengajar Guru, dan
Lingkungan Belajar di
Sekolah terhadap
Prestasi Belajar
Akuntansi pada Siswa
Kelas XI IPS semester
ganjil SMA Negeri 1
Sumber Jaya Lampung
Barat Tahun Pelajaran
2018/2009

Ada pengaruh yang
signifikan antara
motivasi belajar
terhadap hasil belajar
siswa kelas XI IPS
semester ganjil SMA
Negeri 1 Sumber Jaya
Lampung Barat Tahun
Pelajaran 2008/2009
dibuktikan dengan hasil
pengujian t diperoleh t
hitung > t tabel yaitu
10,903 > 1,665 dan
koefisien determinasi
sebesar 0,650.

C. Kerangka Pikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012: 91) mengemukakan bahwa,

“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting”.

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam diri individu

yang dilakukan dengan suatu usaha-usaha untuk memperoleh

pengalaman dalam hidupnya yang berlangsung secara terus-menerus.

Saat proses belajar, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan

belajar siswa.

1. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru
terhadap motivasi belajar

Metode mengajar guru adalah cara yang digunakan oleh guru dalam

memberikan materi pembelajaran agar siswa merasa tidak jenuh dan
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bosan untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru harus menguasai

berbagai metode mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran

kepada siswa. Metode mengajar yang tepat dan bervariasi membuat

siswa mudah untuk menangkap materi yang disampaikan dan akan

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar sehingga dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan

pendapat Sanjaya (2011: 147) yang menyatakan bahwa

“penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dapat dijadikan

sebagai alat motivasi ekstrensik dalam kegiatan belajar. Sehingga

tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal”.

2. Pengaruh minat siswa pada mata pelajaran terhadap motivasi
belajar

Menurut Djamarah (2011: 166) “minat berarti kecenderungan yang

menetap dan mengenang beberapa aktivitas”. Minat belajar siswa

dapat dilihat dari keinginan siswa untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran di dalam kelas, serta suatu perasaan suka ataupun

ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran. Siswa yang berminat

mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari perilaku mereka di kelas

seperti rasa perhatian, rasa ingin tahu, keinginan, dan rasa senang.

Djamarah (2011 :167) mengemukakan bahwa “minat merupakan

alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan

belajar anak didik dalam kurun waktu tertentu”. Minat belajar besar

pengaruhnya terhadap aktivitas belajar dan minat belajar ikut

menentukan intensitas kegiatan belajar. Anak didik yang berminat
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terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan

sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Proses belajar

akan berjalan lancar bila disertai minat. Melihat dari pendapat di

atas, maka minat penting untuk ditingkatkan karena mempermudah

proses belajar siswa dan untuk mencapai hasil belajar yang lebih

tinggi dari sebelumnya.

3. Hubungan persepsi siswa tentang metode mengajar guru
dengan minat siswa pada mata pelajaran

Proses belajar mengajar yang baik hendaknya menggunakan metode

mengajar yang benar dan bervariasi. Tugas guru ialah memilih

metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang

efektif. Guru yang menggunakan metode mengajar dengan tepat dan

bervariasi, menumbuhkan daya tarik dan minat siswa pada mata

pelajaran tersebut. Adanya daya tarik dan minat tersebut, aktivitas

belajar akan meningkat dan siswa akan bersungguh-sungguh dalam

belajar. Sardiman (2009: 95) mengatakan bahwa “minat dapat

dibangkitkan dengan salah satu cara yaitu menggunakan berbagai

macam bentuk mengajar”.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa minat belajar dapat tumbuh

dari dalam dan dorongan dari luar yang menumbuhkan rasa senang

terhadap pelajaran yang diikutinya. Minat dapat ditingkatkan dengan

daya tarik dari luar seperti melalui metode mengajar yang tepat dan

bervariasi yang akan dapat meningkatkan kualitas pencapaian hasil

belajar siswa dalam bidang studi tertentu.
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4. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru
terhadap hasil belajar

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran

dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar meliputi faktor internal dan faktor ekternal. Faktor

internal merupakan faktor- faktor yang berasal dari dalam diri siswa.

Sedangkan faktor ekternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari

luar diri siswa.

Faktor- faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan,
motivasi, disiplin dan minat. Sedangkan faktor yang berasal dari luar
diri siswa dapat berupa lingkungan, sarana dan prasarana belajar,
dan guru, dimana faktor yang satu dengan yang lainnya saling
mempengaruhi dan mendukung dalam pencapaian hasil belajar
siswa yang optimal Djamarah (2011: 176).

Berdasarkan pendapat tersebut, metode mengajar guru termasuk

dalam faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa.

Metode mengajar yang baik, tepat, dan bervariasi sesuai dengan

kebutuhan siswa akan memacu siswa dalam belajar. Hal tersebut

dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar yang pada

akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.

5. Pengaruh minat siswa pada pelajaran terhadap hasil belajar

Menurut Syah (2010: 129) bahwa “minat dapat mempengaruhi

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu”.

Minat belajar merupakan hal terpenting karena mempunyai

pengaruh yang besar terhadap hasil belajar. Siswa yang memiliki

minat yang kuat terhadap mata pelajaran tertentu maka siswa
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tersebut akan mempelajari mata pelajaran tersebut dengan sungguh-

sungguh seperti belajar dengan rajin dan merasa senang. Siswa yang

belajar dengan sungguh-sungguh tentu saja mempengaruhi hasil

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryabrata (2004: 84)

yang menyatakan bahwa “minat sangat besar pengaruhnya terhadap

proses dan hasil belajar”. Siswa yang memiliki minat atau

mendukung terhadap suatu pelajaran tertentu akan membantu siswa

itu sendiri dalam mengikuti dan menyerap materi pelajaran yang

diberikan guru. Minat yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek

merupakan titik awal munculnya tindakan-tindakan positif, misalnya

siswa cenderung lebih giat membaca, berlatih soal, mempelajari

kembali pelajaran yang telah diperoleh dan berusaha meningkatkan

hasil belajarnya.

6. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar

Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar, sebab seseorang

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin

melakukan aktivitas belajar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 57) yang

menyatakan bahwa “seseorang yang belajar dengan motivasi yang

kuat, akan melaksanakan semua kegiatan atau aktivitas belajarnya

dengan sungguh-sungguh, penuh gairah, dan semangat. Sebaliknya

belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas dan tidak mau

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran”.
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Sedangkan menurut Sardiman (2009: 85) mengemukakan bahwa

“seseorang yang melakukan usaha karena motivasi yang baik akan

menunjukkan hasil yang baik. Hal ini berarti bahwa motivasi

senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa.

Adanya motivasi dalam diri siswa akan meningkatkan hasil belajar”.

7. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru
terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar

Salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting

dalam pengajaran adalah keterampilan menguasai metode dan

memilih metode mengajar yang tepat. Semakin tepat metode yang

digunakan guru dalam mengajar, diharapkan semakin efektif pula

pencapaian tujuan pembelajarannya. Seorang guru dalam

menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai

dengan keadaan kelas atau siswa, sehingga siswa tertarik untuk

mengikuti pelajaran yang diajarkan, dengan variasi metode dapat

meningkatkan kegiatan belajar siswa sehingga dapat berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa (Slameto, 2010: 96).

Metode mengajar yang baik, memberikan pengaruh positif terhadap

mutu belajar dan mutu mengajar serta akan menumbuhkan motivasi

siswa agar mempunyai kegairahan untuk belajar. Metode mengajar

yang tepat sesuai keadaan siswa dalam proses pembelajaran akan

memacu motivasi belajar siswa dalam meningkatkan pencapaian

akademik.
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8. Pengaruh minat siswa pada mata pelajaran terhadap hasil
belajar melalui motivasi belajar

Dalyono (2009: 60) menyatakan bahwa “minat dapat timbul karena

daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari”. Minat siswa

yang tinggi terhadap mata pelajaran tertentu akan menumbuhkan

motivasi belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah

(2011: 167) yang menyatakan bahwa “minat merupakan alat

motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar

anak didik dalam kurun waktu tertentu”. Seseorang yang belajar

dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan semua kegiatan

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah, dan semangat.

Oleh karena itu, minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian

hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu (Syah, 2010: 129).

9. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan
minat siswa pada mata pelajaran terhadap motivasi belajar

Guru akan berhadapan dengan sejumlah siswa di kelas dengan

berbagai perbedaan baik dari aspek fisik, aspek  biologis, dan juga

aspek psikologis. Siswa mempunyai persepsi yang berbeda-beda

terhadap metode mengajar guru. Siswa yang merasa bisa menerima

pelajaran cenderung mempunyai persepsi yang positif, tetapi siswa

yang bosan terhadap pelajaran cenderung mempunyai persepsi yang

negatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi siswa

tentang metode mengajar guru ialah faktor internal. Faktor internal

yaitu faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Faktor tersebut

antara lain faktor biologis atau jasmani dan faktor psikologis. Faktor
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psikologis meliputi perhatian, sikap, motivasi, minat, dan

pengalaman. Minat dapat dibangkitkan dengan cara-cara seperti

menggunakan berbagai macam metode mengajar, membangkitkan

adanya suatu kebutuhan, memberi kesempatan untuk mendapatkan

hasil yang lebih baik (Sardiman, 2006:95). Minat merupakan alat

motivasi yang pokok karena proses belajar akan berjalan lancar

kalau disertai minat.

10. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru, dan
minat siswa pada pelajaran melalui motivasi belajar terhadap
hasil belajar

Hasil belajar merupakan pencerminan yang dicapai siswa selama

berada di sekolah. Berdasarkan hasil belajar tersebut, kita dapat

mengetahui apakah selama proses belajar mengajar siswa berhasil

memahami apa yang disampaikan dan diinginkan oleh guru dan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh kurikulum sekolah.

Dalyono (2009: 55) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Terdiri
atas.
a. Kesehatan
b. Intelegensi dan Bakat
c. Minat dan Motivasi
d. Cara Belajar

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Terdiri
atas:
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan sekitar
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Berdasarkan pendapat Dalyono tersebut, prestasi belajar siswa yang

dalam pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar dipengengaruhi

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dalam diri siswa

dan dari luar diri siswa. Metode mengajar guru merupakan faktor

eksternal atau berasal dari luar diri siswa dimana metode mengajar

merupakan cara yang digunakan oleh guru guna mempermudah

proses belajar mengajar dan menumbuhkan persepsi positif untuk

pencapaian tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Metode yang

bervariasi dimaksudkan agar mampu menumbuhkan kegairahan

dalam belajar dan motivasi belajar siswa.

Minat sendiri merupakan faktor internal atau faktor yang berasal

dari dalam diri siswa di mana minat siswa terhadap mata pelajaran

tertentu akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pernyataan

tersebut sesuai dengan pendapat Djamarah (2011: 167) yang

menyatakan bahwa “minat merupakan alat motivasi yang utama

yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik dalam

kurun waktu tertentu”. Menurut Djaali (2013: 101) “faktor-faktor

yang mempengaruhi belajar adalah motivasi, sikap, minat, kebiasaan

belajar dan konsep diri”.
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Motivasi
Belajar (Y)

Persepsi Siswa
tentang Metode
Mengajar Guru

(X1)

Minat Siswa pada
Mata Pelajaran

IPS Terpadu (X2)

Hasil
Belajar

(Z)

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan keterangan teori dan kerangka pemikiran yang telah

diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Ada hubungan antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru

dengan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa kelas

VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

4. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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5. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu

siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

7. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap

hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi belajar siswa kelas VIII

MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

8. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap

hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi belajar siswa kelas VIII

MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

9. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan

minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap motivasi

belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

10. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru, dan

minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu serta motivasi belajar

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan atau dikerjakan

untuk mengukur kemampuan mengumpulkan data. Secara umum

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 3). Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif

dengan pendekatan ex post facto dan survey.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:

54).

Sedangkan verifikatif menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara

variabel bebas terhadap variabel terikat (Nawawi, 2003: 63). Tujuan

penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukkan

tingkat pengaruh variabel-veriabel dalam suatu kondisi.
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Pendekatan ex post facto adalah salah satu pendekatan yang digunakan
untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara
langsung di area penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa
lalu dan kondisi lapangan sebelum dilaksanakannya penelitian lebih
lanjut. Sedangkan 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, 2012: 12).

Secara khusus penelitian ini hanya mendeskripsikan pengaruh persepsi

siswa tentang metode mengajar guru dan minat siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar

IPS Terpadu siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Populasi dan Sampel

Bagian ini akan mengemukakan secara lebih rinci tentang

populasi dan sampel dalam penelitian ini. Adapun penjelasan lebih

rinci akan dijelaskan berikut ini.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 117). Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 225 siswa.
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Tabel 6. Data Jumlah Siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri
2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kelas Jumlah siswa yang menjadi populasi

1
.

VIII D 31 siswa

2
.

VIII E 31 siswa

3
.

VIII F 32 siswa

4
.

VIII G 33 siswa

5
.

VIII H 32 siswa

6
.

VIII I 34 siswa

7
.

VIII J 32 siswa

Jumlah 225 siswa

Sumber : MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti

(Arikunto, 2007: 134). Berdasarkan pengertian di atas, dapat

disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti

dan mewakili karakteristik populasi.

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus T.

Yamane sebagai berikut:

N
n =

N.d² + 1

Dimana:

n  = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d² = Presisi yang ditetapkan

(Riduan, 2005: 65)
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Populasi dalam penelitian ini sebanyak 225 siswa dan presisi yang

ditetapkan atau tingkat signifikansi 0,05 maka besarnya sampel

pada penelitian ini sebagai berikut.

225
n =

(225)(0,05)² + 1

= 144 siswa

C. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk

mempermudah dalam menganalisis data dan menghemat waktu

penelitian, yang nantinya dari sampel itu dapat mewakili populasi

yang ada. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling

dengan menggunakan simple random sampling dengan alokasi

proporsional masing-masing kelas. Teknik ini merupakan

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi

unsur (anggota) populasi yang dipilih untuk menjadi sampel

(Sugiyono, 2012: 120).

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan

dengan alokasi proporsional agar sampel yang siambil lebih

proporsional (Nazir, 2005: 82), hal ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut.

Jumlah sampel tiap kelas = X jumlah tiap kelas
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Tabel 7. Perhitungan sampel untuk masing-masing kelas
Kelas Perhitungan Sampel
VIII D n = 31/225x144 = 20,2 20
VIII E n = 31/225x144 = 20,2 20
VIII F n = 32/225x144 = 20,2 20
VIII G n = 33/225x144 = 21,6 22
VIII H n = 32/225x144 = 20,2 20
VIII I n = 34/225x144 = 21,6 22
VIII J n = 32/225x144 = 20,2 20

Jumlah 144

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil alokasi perhitungannya.

Sumber: hasil pengolahan data 2016

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:

60). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

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 antara variabel exogenous

dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak

panah berkepala dua yang menghubungkan variabel-variabel

tersebut. Dua variabel eksogen yaitu persepsi siswa tentang metode

mengajar guru (X1) dan minat siswa pada mata pelajaran (X2).
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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

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

variabel eksogen saat motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil

belajar.

E. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual adalah definisi yang diberikan kepada suatu

konstrak guna menjelaskan suatu konsep variabel baik variabel bebas

maupun variabel terikat. Adapun definisi konseptual dari variabel bebas

dan variabel terikat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru (X1)

Persepsi siswa tentang metode mengajar guru adalah proses siswa

menangkap cara yang digunakan guru dalam menyampaikan

pelajaran kepada siswa. Setiap siswa mempunyai persepsi yang

berbeda-beda terhadap guru, persepsi tersebut dapat berupa persepsi

yang positif dan negatif.
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b. Minat siswa pada pelajaran IPS Terpadu (X2)

Minat merupakan suatu perhatian seseorang siswa yang tidak

disengaja dan terlahir dengan penuh keinginan untuk mengikuti

kegiatan pembelajaran di dalam kelas, serta suatu perasaan suka

ataupun ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran yang timbul

secara spontan dari diri pribadi.

c. Motivasi Belajar (Y)

Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri

seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan

sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.

d. Hasil belajar (Z)

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah menerima pengalaman belajarnya.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada

suatu variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah

laku atau properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal

tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Sujarwo, 2009:

174).

1. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru (X1)

Indikator metode mengajar guru antara lain sebagai berikut.

1) Kecakapan

a) Memberikan penjelasan yang mudah dimengerti siswa.
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b) Metode mengajar yang digunakan membuat materi lebih

jelas.

2) Pengetahuan

a) Menjawab pertanyaan siswa dengan baik.

b) Menjelaskan materi pelajaran beserta contohnya.

3) Proses belajar mengajar

a) Memilih metode mengajar sesuai dengan materi pelajaran.

b) Memberi informasi tujuan pembelajaran.

c) Memberikan materi pelajaran sesuai dengan waktu.

2. Minat siswa pada pelajaran IPS Terpadu (X2)

Minat belajar meliputi sebagai berikut.

1) Rasa suka yang besar terhadap pelajaran

a) Selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.

b) Merasa sedih jika tidak mengikuti pembelajaran di kelas.

2) Perhatian dalam belajar

a) Memperhatikan setiap pembelajaran.

b) Konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran.

3) Perasaan senang atau tertarik pada pelajaran

a) Selalu berusaha memahami pelajaran yang diperoleh saat

kegiatan pembelajaran berlangsung.

b) Selalu senang mengikuti ujian untuk mengetahui.

seberapa tinggi kemampuannya menguasai materi

4) Keterlibatan siswa

a) Selalu bertanya kepada guru apabila mendapatkan hal
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yang sulit dimengerti.

b) Suka mengerjakan tugas tanpa mencontek.

3. Motivasi belajar (Y)

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar

meliputi sebagai berikut.

1) Motivasi Internal

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan

2) Motivasi Eksternal

a) Adanya penghargaan dalam belajar

b) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.

4. Hasil belajar (Z)

Hasil belajar adalah sebuah perubahan dari tingkah laku, sifat

maupun pengetahuan. Bukti bahwa seseorang telah mengalami

belajar adalah dengan perubahan tingkah laku yang dialami oleh

orang tersebut, misalnya dari pengetahuan yang tadinya belum

tahu menjadi tahu dan yang belum bisa menjadi bisa, dalam hal

ini dapat diukur melalui tes hasil belajar.



75

Tabel 8. Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Skala

Variabel Indikator Sub Indikator Skala

Persepsi
siswa
tentang
metode
mengajar
guru
(X1)

1. Kecakapan

2. Pengetahuan

3.Proses
belajar
mengajar

1. Memberikan penjelasan
yang mudah dimengerti
siswa

2. Metode mengajar yang
digunakan membuat
materi lebih jelas

1. Menjawab
pertanyaan siswa
dengan baik

2. Menjelaskan materi
pelajaran dengan
contohnya

1. Memilih metode
mengajar sesuai
dengan materi
pelajaran

2. Memberi informasi
tujuan pembelajaran

3. Memberikan materi
pelajaran sesuai
dengan waktu

Interval
dengan
pendekatan
Semantik
Diferensial

Minat
siswa
terhadap
mata
pelajaran
IPS
Terpadu
(X2)

1. Rasa suka
yang besar
terhadap
pelajaran

1. Selalu bersemangat
dalam mengikuti proses
pembelajaran

2. Merasa sedih jika tidak
mengikuti pembelajaran
di kelas

Interval
dengan
pendekatan
Semantik
Diferensial



76

Tabel 8. (Lanjutan)

Variabel Indikator Sub Indikator Skala

2. Perhatian
dalam
belajar

3. Perasaan
senang atau
tertarik pada
pelajaran

4. Keterlibat-
an siswa

1. Memperhatikan setiap
pembelajaran

2. Konsentrasi siswa saat
mengikuti pelajaran

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

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

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

2. Suka mengerjakan
tugas tanpa
mencontek

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

1. Adanya
penghargaan
dalam belajar

2. Adanya
lingkungan
belajar yang
kondusif

Interval
dengan
pendekata
n
Semantik
Diferensia
l
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Tabel 8. (lanjutan)

Variabel Indikator Sub Indikator Skala

Hasil
Belajar
(Z)

Hasil
ulangan harian
mata pelajaran
IPS Terpadu
siswa kelas
VIII (Reguler)
di MTs Negeri
2 Bandar
Lampung tahun
pelajaran
2016/2017

Tingkat atau besarnya nilai
yang diperoleh dari
ulangan harian siswa
kelas VIII (Reguler) di
MTs Negeri 2 Bandar
Lampung tahun pelajaran
2016/2017

Interval

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

dengan melihat atau mengamati langsung terhadap objek

penelitian yaitu meliputi kegiatan pembelajaran di MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Interview (Wawancara)

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data, apabila

penelitiingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan

permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2011: 317). Manfaat dari
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teknik ini adalah penulis dapat memperoleh informasi langsung dari

narasumber yang bersangkutan. Dalam hal ini teknik wawancara ini

digunakan untuk mendapatkan data berupa jumlah siswa, dan data-

data lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 329). Metode

dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai hasil

belajar siswa, penulis menggunakan daftar nilai hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII (Reguler)

tahun pelajaran 2016/2017 dari guru bidang studi IPS Terpadu.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199).

Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi siswa

tentang metode mengajar guru, minat belajar, dan motivasi belajar

siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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H. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian

Adapun uji persyaratan instrumen sebagai berikut.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan

dan keaslian suatu instrument (Arikunto, 2009: 64). Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila mempunyai validitas tinggi.

Namun sebaliknya instrument yang kurang valid memiliki validitas

rendah. Dalam uji validitas ini digunakan teknik korelasi product

moment dari Pearson sebagai berikut.

N ( ∑ XY ) – ( ∑ X ) – ( ∑ Y )
rxy =

√{N∑ X2) – ( ∑ X )2 }{( N∑Y2) – ( ∑Y)2 }

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi butir
∑X = jumlah skor tiap item
∑Y = jumlah skor total item
∑X2 = jumlah skor-skor X yang dikuadratkan
∑Y2 = jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan
∑XY = jumlah perkalian X dan
Y N = jumlah sampel
(Arikunto, 2009: 72)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya

jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak

valid (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan hasil analisis diperoleh

hasil:
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1. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru (X1)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan

sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket

tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 12

soal untuk variabel X1 terdapat 2 item soal yang tidak valid

yaitu item soal nomor 8 dan 10. Item soal yang tidak valid

dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket yang digunakan

untuk variabel X1 dalam penelitian ini berjumlah 10 soal.

2. Minat siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu (X2)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan

sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket

tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 11

soal untuk variabel X2 terdapat 1 item soal yang tidak valid

yaitu item soal nomor 10. Item soal yang tidak valid ini didrop

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X2 berjumlah

10 soal.

3. Motivasi belajar (Y)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan

sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau angket

tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10
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soal untuk variabel Y dinyatakan valid semua. Sehingga tidak

ada item soal yang didrop dan angket yang digunakan untuk

variabel Y dalam penelitian ini berjumlah 10 soal.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat

pengumpulan data tersebut menunjukan tingkat ketepatan,

keakuratan, kestabilan, atau konsistensi dalam mengungkapkan

gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilaksanakan

pada waktu yang berbeda. Sedangkan untuk menghitung uji

reliabilitas peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach.

Teknik penghitungan reliabilitas dengan koefisien alpha

sebagai berikut.

r11= 1 − ∑
Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians butir pertanyaan

= Varians total
(Arikunto, 2009: 109)

Langkah berikutnya dari hasil perhitungan dengan Alfa Cronbach

dibandingkan dengan r dari tabel korelasi product moment,

kriterianya apabila r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05

maka instrumen adalah reliabel dan sebaliknya tidak. Untuk

mengetahui tingkat reliabilitas instrumen tersebut, selanjutnya
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konsultasikan dengan tabel interprestasi nilai r product moment

sebagai berikut.

Tabel 9. 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

(Riduwan, 2006: 125-126).

Data hasil penelitian uji reabilitas angket disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Reabilitas Angket
Variabel Koefisien R Tingkat Reabilitas

Persepsi Siswa tentang
Metode Mengajar Guru (X1)

0,941 Sangat Tinggi

Minat Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran IPS
Terpadu (X2)

0,884 Sangat Tinggi

Motivasi Belajar (Y) 0,833 Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Pengolahan Data tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 10 diperoleh hasil penghitungan

variabel Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru (X1)

sebesar 0,941, Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS

Terpadu (X2) sebesar 0,884 dan Motivasi Belajar (Y) sebesar 0,833,

dimana pada hal  ini rhitung < rtabel yaitu 0,444 sehingga

kesimpulannya ketiga variabel tersebut memiliki reabilitas sangat

tinggi.
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I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

dari sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal atau

sebaliknya. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah uji Kolmogorov-Smirnov, karena data yang dipakai

berbentuk interval yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi

komulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval.

Dalam uji Kolmogorof Smirnov diasumsikan bahwa distribusi

variabel yang sedang diuji mempunyai sebaran kontinyu. Kelebihan

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov dibandingkan dengan

normalitas yang lain adalah sederhana dan tidak menimbulkan

perbedaan persepsi di antara satu pengamatan dengan pengamatan

yang lain. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov, sangat tepat digunakan

untuk uji normalitas pada penelitian ini. Rumus uji Kolmogorov

Smirnov adalah sebagai berikut.

Syarat Hipotesis yang digunakan.

H0 : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal

Statistik Uji yang digunakan.

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

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. (Sugiyono,

2011: 156-159)

2. Uji Homogenitas

Uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunakan statistik

parametrik yaitu uji homogenitas. 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
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berikut.

H0 : Data populasi bervarians homogen

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggukan ukuran ini

harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan

sebelumnya. Karena a yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka

kriterianya sebagai berikut.

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05

(Sudarmanto, 2005: 123)

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Dimana:

n = jumlah observasi

k = banyaknya kelompok

ZU =  YU-YT

YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi

Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zi Daerah kritis
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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.

Terima Ho apabila nilai significancy> 0,05

Tolak Ho apabila nilai significancy< 0,05

J. 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:

S 2TC
F =

S 2G

Keterangan:

S2TC = Varian Tuna Cocok
S2G = Varian Galat

Kriteria pengujian sebagai berikut.

a. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig). dengan cara

membandingkan nilai Sig. dari Deviation from linearity pada
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tabel ANOVA dengan α = 0,05 dengan kriteria ” Apabila nilai

Sig. pada Deviation from linearity > α maka H0 diterima.

Sebaliknya H0 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 H0

diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel dengan dk pembilang = 1 dan dk

penyebut = k – 2. Sebaliknya H0 ditolak (Sudarmanto, 2005:

124).

2. Uji Multikoliniearitas

Uji asumsi tentang multikolinearitas dimaksudkan untuk

membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara

variabel bebas. Ada atau tidaknya korelasi antar variable independen

dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi

productmoment dari Pearson.

rxy =
∑ –(∑ )(∑ ){ ∑ (∑ )²}{ ∑ (∑ )²}

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y

X = Skor gejala X

Y = Skor gejala Y

N = Jumlah Sampel

(Arikunto, 2005: 75)
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Rumusan hipotesis yaitu:

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen

H1 : terdapat hubungan antara variabel independen

Kriteria hipotesis sebagai berikut.

1. Apabila rhitung < r tabel dengan dk = n dan alpa 0,05 = maka H0

ditolak. Sebaliknya jika rhitung > r tabel maka H0 diterima.

2. Apabila koefisien signifikansi < a maka terjadi multikolinieritas

diantara variabel independennya.

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 = ∑ ( − ) ∑ .

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
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tidak ada otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho : ρ< 0 (tidak ada autokorelasi positif)

Ha : ρ< 0 (ada autokorelasi positif).

Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan

beda pertama, uji d 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. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua

pengamatan. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman.

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi
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heteroskedastisitas atau tidak menggunakan harga koefisien

signifikansi dengan membandingkan tingkat alpha yang ditetapkan

maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data

pengamatan tersebut dan sebaliknya. Pengujian rank korelasi

Spearman 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.

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

hipotesis adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa

menolaknya. Jika model regresi meliputi lebih dari satu variabel X,

rs dapat dihitung antara ei dan tiap variabel X secara terpisah dan

dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan pengujian t

(Gujarat, 2000 : 177).
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Rumusan hipotesis:

H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

H1 = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

K. 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, 2011: 297).
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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.

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) dan

c. Variabel yang diukur berskala interval atau rasio.

2. Model Analisis Jalur

Penelitian ini dikemukakan sebuah proposisi bahwa.

- Antara X1 dan X2, terdapat kaitan korelatif. Kedua konstrak

tersebut bersama-sama mempengaruhi Y.

- X1, X2 dan Y secara bersama-sama mempengaruhi Z.
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Substruktur 1

Y  = pY X1 + pY X2 + 1

Substruktur 2

Z = pZX1 + pZ X2 + pZY + 2

Gambar 2. Paradigma Jalur Path Analysis (Analisis Jalur).

X1 = Persepsi siswa tentang metode mengajar guru

X2 = Minat siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu

Y = Motivasi belajar

Z = Hasil belajar
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran

penelitian yang dilakukan. Pembahasan dua hal tersebut secara rinci

disajikan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analsisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain,

jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru baik, maka

motivasi belajar siswa akan meningkat.

2. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain,

jika minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu baik, maka

motivasi belajar siswa akan meningkat.

3. Ada hubungan antara persepsi siswa tentang metode mengajar guru

dengan minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa kelas
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VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017. Dengan kata lain, jika persepsi siswa tentang metode

mengajar guru baik, maka minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu akan meningkat.

4. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan

kata lain, jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru baik,

maka hasil belajar IPS Terpadu siswa akan meningkat.

5. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII (Reguler) MTs

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan

kata lain, jika minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu baik,

maka hasil belajar IPS Terpadu siswa akan meningkat.

6. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu

siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain, jika motivasi belajar

terhadap hasil belajar IPS Terpadu baik, maka hasil belajar IPS

Terpadu siswa akan meningkat.

7. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru

terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi belajar siswa

kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain, jika persepsi siswa tentang

metode mengajar guru baik, maka hasil belajar IPS Terpadu dan
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motivasi belajar siswa akan meningkat.

8. Ada pengaruh minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu

terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui motivasi belajar siswa

kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain, jika minat siswa pada mata

Pelajaran IPS Terpadu baik, maka hasil belajar IPS Terpadu dan

motivasi belajar siswa akan meningkat.

9. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan

minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu terhadap motivasi

belajar siswa kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain, jika persepsi siswa

tentang metode mengajar guru dan minat siswa pada mata

Pelajaran IPS Terpadu baik, maka motivasi belajar siswa akan

meningkat.

10. Ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru, dan

minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu serta motivasi

belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII

(Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017. Dengan kata lain, jika persepsi siswa tentang metode

mengajar guru, minat siswa pada mata Pelajaran IPS Terpadu, dan

motivasi belajar siswa baik, maka hasil belajar IPS Terpadu siswa

akan meningkat.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Siswa

tentang Metode Mengajar Guru, dan Minat Siswa pada Mata pelajaran

IPS Terpadu melalui Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar IPS

Terpadu siswa Kelas VIII (Reguler) MTs Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017”. Maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut.

1. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek persepsi siswa tentang

metode mengajar guru agar meningkatkan motivasi belajar yang

berujung pada peningkatan hasil belajar IPS Terpadu.

2. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek minat siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu agar meningkatkan motivasi belajar yang

berujung pada peningkatan hasil belajar IPS Terpadu.

3. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek persepsi siswa tentang

metode mengajar guru agar meningkatkan minat siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

4. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek motivasi belajar siswa agar

meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu.

5. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek minat siswa pada mata

Pelajaran IPS Terpadu agar meningkatkan hasil belajar IPS

Terpadu.

6. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek motivasi belajar siswa

agar meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu.

7. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek persepsi siswa tentang



172

metode mengajar guru dan motivasi belajar agar meningkatkan

hasil belajar IPS Terpadu.

8. Sekolah hendaknya meningkatkan minat siswa pada mata Pelajaran

IPS Terpadu dan motivasi belajar agar meningkatkan hasil belajar

IPS Terpadu.

9. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek persepsi siswa tentang

metode mengajar guru dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu agar meningkatkan motivasi belajar siswa.

10. Sekolah hendaknya meningkatkan aspek persepsi siswa tentang

metode mengajar guru, dan minat siswa pada mata Pelajaran IPS

Terpadu serta motivasi belajar agar meningkatkan hasil belajar IPS

Terpadu.
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