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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR
SEJARAH SISWA KELAS XI IPS SEMESTER GANJIL

DI SMA NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
TAHUN  PELAJARAN 2016/2017

Oleh

AHMAD  ARIF

Prestasi belajar merupakan hasil yang didapat atau diperoleh anak didik selama
mengikuti proses pembelajaran. Prestasi belajar yang dicapai anak didik
merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam
diri maupun dari luar diri individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses
pembelajaran di dalam kelas, antara lain materi belajar, sumber belajar, suasana
kelas, dan evaluasi belajar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi prestasi
belajar anak didik adalah minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana
belajar di sekolah, dan metode mengajar guru.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh positif minat
belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana belajar di sekolah, dan metode
mengajar guru terhadap prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS semester ganjil
SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017?”. Sampel penelitian
adalah siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 87 siswa.Pengumpulan data dilakukan teknik
angket, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan regresi linier
sederhana dan regresi linier ganda.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar,
ketersediaan sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru terhadap
prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar
Lampung tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien
korelasi (R) = 0,695 dan koefisien determinasi (R2) = 0,483, yang berarti prestasi
belajar Sejarah siswa dipengaruhi oleh minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan
sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru sebesar 48,3%.



Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka hasilnya yaitu (1) Ada
pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS
semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017
sebesar 21,1%. (2) Ada pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar Sejarah
siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/2017 sebesar 18,8%. (3) Ada pengaruh ketersediaan sarana belajar
di sekolah terhadap prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS semester ganjil
SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 14,8%. (4)
Ada pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar Sejarah siswa
kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran
2016/2017 sebesar 20,5%. (5) Ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar,
ketersediaan sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru terhadap
prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar
Lampung tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 48,3%.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.

Kepribadian manusia yang seutuhnya memerlukan rentang waktu cukup panjang

bahkan berlangsung seumur hidup. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No.

IV/MPR/2016 tentang GBHN Bab IV bagian pendidikan bahwa: “Pendidikan

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga,

sekolah, dan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara

keluarga, masyarakat dan pemerintah.” Hal ini pun sesuai dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 secara

tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.

Kualitas pendidikan akan sangat menentukan mutu kehidupan bangsa. Pendidikan

memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan manusia

yang cerdas, terbuka, tentram, damai, dan demokratis. Oleh karena itu, perubahan
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di bidang pendidikan harus selalu dilakukan secara terarah, terpadu, dan

berkesinambungan (Nurhadi, 2004). Melihat pentingnya pendidikan, maka perlu

adanya upaya yang sungguh-sungguh baik dari pemerintah selaku penyelenggara

pendidikan maupun dari pelaku pendidikan itu sendiri yaitu pendidik dan peserta

didik. Demi meningkatkan mutu pendidikan ini dapat diupayakan oleh berbagai

pihak dan dengan berbagai cara yaitu seperti melengkapi sarana dan prasarana

belajar sebagai penunjang proses pembelajaran, perbaikan  kurikulum dan

peningkatan kualitas para pendidik selaku fasilitator dalam proses pembelajaran.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat bagi peserta didik untuk

menjadi manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan tersebut diharapkan

dapat membantu mensukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dalam proses pendidikan, belajar merupakan salah satu kegiatan yang penting,

artinya tujuan belajar dapat dicapai dengan baik melalui kegiatan belajar. Belajar

adalah suatu proses yang terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu tanda

bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang

meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Hasil belajar yang

maksimal dapat diperoleh dengan cara yang tidaklah mudah karena harus melalui

proses pendidikan yang baik. Pencapaian tujuan belajar dan proses pembelajaran

hasilnya diukur atau ditentukan dengan suatu  prestasi belajar yang dicapai oleh

siswa.

Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada siswa

setelah dilakukan proses mengajar (Hamalik, 2004: 48). Prestasi belajar hal yang

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan
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proses sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar. Prestasi

belajar yang dicapai oleh siswa memiliki tingkatan yang berbeda-beda, jika

prestasi belajar siswa tinggi menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan proses

pembelajaran sebaliknya jika prestasi belajar rendah menunjukkan bahwa tujuan

pembelajaran belum tercapai.

SMA Negeri 4 Bandar Lampung merupakan salah satu SMA Negeri yang

diperhitungkan di Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang

ingin melanjutkan jenjang pendidikan SMA di sekolah tersebut. Jika dilihat dari

sisi akademik dan non akademik SMA Negeri 4 Bandar Lampung memiliki

prestasi yang cukup memuaskan. Hal ini terbukti dari tingkat kelulusan yang

mencapai 100% setiap tahunnya dan ekstrakulikuler yang terdapat di SMA Negeri

4 Bandar Lampung tidak jarang meraih penghargaan baik tingkat daerah maupun

tingkat nasional.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan keterangan dari guru mata pelajaran

Sejarah menunjukkan bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa belum sesuai

dengan target yang hendak dicapai. Di bawah ini disajikan nilai Ujian Akhir

Semester mata pelajaran Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar

Lampung yang berjumlah 111 siswa.
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Tabel 1.Nilai Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Sejarah Semester Ganjil
Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017

No Kelas Nilai Jumlah
siswa

Keterangan
<68 >68

1
2
3

XI IPS 1
XI IPS 2
XI IPS 3

18
23
23

14
16
17

32
39
40

Nilai kelulusan
ditentukan bila
nilai yang
diperoleh 68Siswa 64 47 111

Persentase 57,66 42,34 100
Sumber: Daftar Nilai Guru Mata Pelajaran Sejarah

Berdasarkan tabel di atas, nilai Ujian Akhir Semester mata pelajaran Sejarah

siswa kelas XI IPS belum mencapai target yang ingin dicapai di sekolah dalam hal

ini SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Nilai Ujian Akhir Semester yang mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) terdiri dari 47 siswa dengan persentase

sebesar 42,34% dan siswa yang belum mencapai KKM terdiri dari 64 siswa

dengan persentase sebesar 57,66%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Ujian Akhir

Semester mata pelajaran Sejarah semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.

Sebagian siswa tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah

ditetapkan, hal ini berarti bahwa prestasi belajar Sejarah siswa masih tergolong

rendah. Diantara banyak faktor yang dapat mempengaruhi atau berperan dalam

pencapaian prestasi belajar siswa, diduga faktor minat belajar, disiplin belajar,

ketersediaan sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru memiliki

peranan yang sangat penting.

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010: 57). Minat belajar yang tinggi

dalam diri siswa, akan membuat ia tertarik untuk mempelajari suatu pelajaran

dengan sungguh-sungguh dan akan memusatkan pikiran serta perhatian pada
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pelajaran tersebut tanpa adanya tekanan dan rasa terpaksa sehingga cenderung

akan memperoleh prestasi belajar yang baik. Siswa yang memiliki minat belajar

yang rendah tidak antusias dan tidak kosentrasi ketika guru sedang menerangkan

materi pelajaran.

Disiplin belajar siswa sangat berperan dalam pencapaian prestasi belajar yang

maksimal. Sikap disiplin belajar akan membuat siswa menjadi lebih taat terhadap

suatu peraturan dan mampu mengatur waktu belajar sehingga lebih terarah. Sikap

disiplin harus ditanamkan terlebih dahulu dalam diri  siswa, dengan adanya

disipin siswa akan merasa lebih bertanggung jawab dengan hal yang

dilakukannya. Sikap disiplin dapat ditanamkan di sekolah dalam proses

pembelajaran yaitu dengan memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati

dan akan diberikan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut serta membiasakan

siswa untuk dapat mengatur waktu belajar sehingga menjadi lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2008: 17) bahwa disiplin adalah

ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib dan sebagainya.

Ketersediaan sarana belajar di sekolah sangat diperlukan oleh siswa. Sarana

adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung

digunakan dalam proses belajar di sekolah (Bafadal, 2003:2). Sarana belajar di

sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran terdiri dari ruang belajar yang

sesuai dengan aturan pengelolaan kelas, kelengkapan media pembelajaran serta

sarana internet. Buku cetak, buku catatan, dan buku latihan merupakan sarana

penunjang lain yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Siswa yang

tidak mempunyai buku panduan dan hanya mengandalkan buku catatan akan lebih
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sulit dalam memahami materi pelajaran. Ketersediaan sarana belajar yang

lengkap, akan dapat mengurangi hambatan dalam belajar sehingga siswa akan

merasa terdorong dan giat belajar.

Siswa dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal bila seorang guru mampu

dan menguasai metode mengajar dengan baik. Metode mengajar guru dirasa

kurang mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang baik, hal tersebut

dapat dilihat dari penggunaan metode mengajar. Guru jarang sekali menggunakan

metode mengajar yang bervariasi, akibatnya siswa merasa jenuh dan bosan.

Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang

sesuai dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik dan

bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan dan dengan metode yang

bervariasi dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa (Slameto, 2003: 96).

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan dalam pendidikan, prestasi belajar

seseorang tidak selalu konsisten, adakalanya menurun. Hal tersebut juga terjadi

terhadap prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar

Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik

untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Faktor Faktor yang

Mempengaruhi Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil

SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian

ini permasalahan yang ada diidentifikasikan sebagai berikut.
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1. Proses pembelajaran berjalan pasif karena sebagian siswa tidak antusias dan

tidak konsentrasi ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran.

2. Sebagian siswa tidak menggunakan waktu belajar yang dimiliki secara optimal.

3. Peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah masih dilanggar

oleh sebagian siswa.

4. Sebagian siswa tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang

telah ditentukan.

5. Proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber

belajar serta media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi

pelajaran .

6. Sedikitnya buku penunjang terbaru serta sesuai dengan kurikulum yang berlaku

dan berhubungan dengan materi pelajaran Sejarah.

7. Sebagian siwa kurang tertarik untuk mempelajari materi pelajaran Sejarah yang

disampaikan oleh guru.

8. Sebagian siswa kurang memahami materi pelajaran Sejarah yang disampaikan

oleh guru dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada

aspek minat belajar (X1), disiplin beajar (X2), ketersediaan sarana belajar di

sekolah (X3), metode mengajar guru (X4) dan  prestasi belajar Sejarah (Y).
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D. Rumusan  Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah

1. Apakah ada pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana

belajar di sekolah, dan metode mengajar guru secara simultan terhadap prestasi

belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

2. Apakah ada  pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana

belajar di sekolah, dan metode mengajar guru secara parsial terhadap prestasi

belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan

sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru secara simultan terhadap

prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan

sarana belajar di sekolah, dan metode mengajar guru secara parsial terhadap

prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.
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F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

1. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana

belajar, dan metode mengajar guru terhadap prestasi belajar Sejarah siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

2. Sebagai masukan bagi guru agar lebih meningkatkan kinerja dalam mengajar

secara optimal.

3. Sebagai masukan bagi kepala sekolah untuk terus berupaya meningkatkan

mutu pendidikan disekolah yang dipimpinnya.

4. Sebagai kontribusi bagi dinas pendidikan setempat untuk lebih meningkatkan

pengawasan terhadap sekolah-sekolah agar dapat menjalankan kegiatan

pembelajaran seoptimal mungkin.

5. Sebagai bahan refrensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang

bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi

1. Subjek Penelitian

Ruang lingkup penelitian subjek  adalah  siswa kelas XI IPS semester ganjil

SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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2. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian adalah minat belajar siswa, disiplin belajar

siswa, ketersediaan sarana belajar di sekolah, metode mengajar guru  dan

prestasi belajar Sejarah siswa.

3. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian adalah pelaksanaan penelitian pada tahun

pelajaran 2016/2017.

5. Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian  adalah  ilmu kependidikan, khususnya

bidang studi Sejarah.
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II. TINJAUAN PUSAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pusaka

1. Konsep Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar merupakan wujud dari keberhasilan belajar yang menunjukkan

kecakapan dalam penguasaan materi pelajaran yang menuntut ketekunan dan

kesungguhan untuk memperolehnya, dan sebaliknya apabila siswa memperoleh

prestasi yang tidak selaras dengan yang diharapkan maka siswa akan merasa

kecewa. Sebagai seorang guru, prestasi belajar anak juga menentukan apakah

proses pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak.

Belajar itu sendiri mempunyai arti suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memproleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

(Slameto, 2010: 2).

Menurut Djamarah (2008: 13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan

psikomotor.
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah poses

usaha yang dilakukan seseorang dengan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan berkat latihan

dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut

kognitif, afektif, dan psikomotor.

Tulus Tu’u (2004: 75) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Menurut

Hamalik (2004: 48), prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang

diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses mengajar.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah

penguasaan pengetahuan disertai perubahan tingkah laku yang dikembangkan

oleh mata pelajaran setelah dilakukan proses pembelajaran dan ditunjukkan

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru.

Keberhasilan belajar sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhinya, baik faktor yang berasal dari dalam diri maupun faktor yang

berasal dari luar diri. Slameto (2010: 54), menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern

dan faktor ekstern.

1. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar, terdiri dari
1. Faktor jasmaniah: kesehatan dan cacat tubuh
2. Faktor psikologis: intelegensi, konsep diri, perhatian, minat, bakat,

motif, kematangan dan kesiapan.
3. Faktor kelelahan

2. Faktor ekstern ialah faktor yang berasal dari luar diri siswa, terdiri dari
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1. Faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antar keluarga,
suasana rumah, keadaan Sejarah keluarga, pengertian orang tua dan
latar belakang kebudayaan.

2. Faktor sekolah: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disipin sekolah, alat pelajaran, waktu
sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode
mengajar, dan tugas rumah.

3. Faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Apabila pemberian materi pelajaran telah dirasa cukup, guru dapat melakukan tes

yang hasilnya akan digunakan sebagai ukuran dari prestasi belajar. Ditinjau dari

segi kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan atas adanya tiga macam

tes, yaitu

1. Tes diagnostik
Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa
sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan
pemberian perlakuan yang tepat.

2. Tes formatif
Tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah
terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu.

3. Tes sumatif
Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok
program atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di
sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan
tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya
dilaksanakan pada tiap akhir semester.

(Arikunto, 2010: 33)

Menurut Sudijono (2009: 67), secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki

oleh tes, yaitu

1. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini tes
berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah
dicapai oleh  peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar
mengajar dalam jangka waktu tertentu.

2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes
tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran
yang telah ditentukan, telah dapat dicapai.
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Prestasi belajar yang diperoleh siswa memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada

siswa yang mencapai prestasi tinggi dan ada pula siswa yang berprestasi rendah.

Djamarah dan Zain (2006: 121) menggolongkan tingkat keberhasilan tersebut

sebagai berikut.

1. Istimewa / maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu
dapat dikuasai oleh siswa.

2. Baik sekali / optimal: apabila sebagian besar (76%  s.d. 99% bahan
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasi oleh siswa).

3. Baik / minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60 s.d. 75%
saja dikuasai oleh siswa.

4. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai
oleh siswa.

Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa dari proses belajar yang

telah dilakukan. Prestasi belajar dapat dilihat dan diukur dari hasil tes yang

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai. Nilai tes tersebut

memperlihatkan tinggi atau rendahnya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa.

2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa

a. Konsep Minat Belajar siswa

Minat dalam belajar adalah suatu kekuatan yang membuat seseorang tertarik

dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu. Minat belajar

merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang berperan

dalam pencapaian prestasi belajar secara optimal.

Menurut Slameto (2010: 57) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Menurut

Surya (2004: 132), minat adalah suatu keinginan memposisikan diri pada

pencapaian pemuasan kebutuhan psikis maupun jasmani.
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu

keinginan yang timbul dengan rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu

hal atau aktivitas agar dapat mencapai pemuasan kebutuhan psikis maupun

jasmani tanpa ada yang menyuruh.

Adanya perasaan senang akan menimbulkan minat yang diperkuat oleh sikap

yang positif. Jika seorang siswa memiliki minat terhadap mata pelajaran maka

ia akan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan prestasi belajarnya

sebagaimana dikemukakan dalam pernyataan berikut.

“Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar, karena apabila
bahan pengajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka
mereka tidak akan mempunyai daya tarik untuk belajar dengan sebaik-
baiknya serta tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan
pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan
disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar”(Slameto, 2010:57).

Minat yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya tidak dibawa sejak

lahir, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, dan  kebiasaan

pada waktu belajar. Oleh karena itu, guru perlu membangkitkan minat anak

didik agar pelajaran yang diberikan mudah untuk dipahami. Ada beberapa cara

untuk membangkitkan minat dalam diri siswa, seperti yang dikemukakan oleh

Djamarah (2008: 167), yaitu sebagai berikut.

1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga
dia rela belajar tanpa adanya paksaan.

2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan
pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah
menerima bahan pelajaran.

3. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil
belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang
kreatif dan kondusif.

4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam
konteks perbedaan individual anak didik.
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Sedangkan menurut Slameto (2010: 181), usaha-usaha yang dapat dilakukan

oleh pengajar untuk membangkitkan minat siswa adalah dengan memakai

insentif dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Insentif merupakan alat yang

dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau

melakukannya atau yang tidak dilakukannnya dengan baik. Pemberian insentif

diharapkan akan membangkitkan minat terhadap bahan yang diajarkan akan

muncul.

Minat yang tinggi dalam diri siswa akan membangkitkan gairah untuk belajar

sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Pengajaran perlu

memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab

tumbuhnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak akan

menarik perhatian anak tersebut, dengan demikian mereka akan bersungguh-

sungguh dalam belajar.

Beberapa indikator minat belajar siswa yang sangat berperan besar bagi

keberhasilan seseorang dalam belajar menurut Zanikhan (2011: 3) yaitu

sebagai berikut.

1. Pengalaman belajar
Pengalaman belajar yang dimiliki oleh siswa dalam mata pelajaran
tersebut baik, seperti prestasi belajar.

2. Mempunyai sikap emosional yang tinggi
Seorang anak yang berminat dalam belajar mempunyai sikap emosional
yang tinggi misalnya siswa tersebut aktif mengikuti pelajaran, selalu
mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik.

3. Pokok pembicaraan
Apa yang dibicarakan (didiskusikan) anak dengan orang dewasa atau
teman sebaya, dapat memberi petunjuk mengenai minat mereka dan
seberapa kuatnya minat tersebut.
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4. Buku bacaan
Biasanya siswa atau anak jika diberi kebebasan untuk memilih buku
bacaan tertentu siswa itu akan memilih buku bacaan yang menarik dan
sesuai dengan bakat dan minatnya.

5. Pertanyaan
Bila pada saat proses belajar mengajar berlangsung siswa selalu aktif
dalam bertanya dan pertanyaan tersebut sesuai dengan materi yang
diajarkan itu bertanda bahwa siswa tersebut memiliki minat yang besar
terhadap pelajaran tersebut.

Minat memegang peranan penting dalam kehidupan dan mempunyai dampak

yang besar atas perilaku dan sikap. Anak yang berminat terhadap sesuatu

kegiatan, akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginan.

Oleh karena itu, usaha untuk membangkitkan minat belajar siswa perlu

ditingkatkan. Jika seseorang berminat terhadap bahan yang dipelajarinya maka

ia akan menghasilkan prestasi belajar yang baik.

b. Konsep Disiplin Belajar

Disiplin berarti tata tertib. Orang yang berdisiplin adalah orang yang mematuhi

tata tertib dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Sikap

mematuhi tata tertib tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yang

diharapkan terutama bagi diri sendiri. Disiplin sangat diperlukan dalam

kelancaran proses pembelajaran sehingga mampu membentuk individu yang

berciri keunggulan.

Disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar. Menurut Djamarah (2008: 17) disiplin adalah ketaatan (kepatuhan)

pada peraturan tata tertib dan sebagainya. Menurut Darmodiharjo dalam

Oktarida (2009: 17) disiplin adalah sikap mental yang mengandung
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kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan

norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat diatas maka disiplin adalah suatu bentuk ketaatan untuk

mematuhi semua ketantuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan norma-norma

yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh

kerelaan.

Siswa yang memiliki disiplin belajar yang baik akan mempunyai kecakapan

mengenai cara belajar yang baik, hal ini diperlukan guna tercapainya prestasi

belajar yang optimal. Dalyono dalam Suroso (2010: 23) mengemukakan bahwa

”Bila suatu sekolah kurang memperhatikan tata tertib sekolah (disiplin),
maka murid-muridnya kurang mematuhi perintah para guru dan akibatnya
mereka tidak mau belajar sungguh-sungguh di sekolah maupun di rumah.
Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah”.

Umbu Tagela (2011: 28) mengemukakan prinsip-prinsip disiplin sebagai

berikut.

1. Disiplin bukan hanya mencakup tentang ketaatan belaka, tapi juga
percaya diri, kontrol diri, inisiatif dan kebebasan bertindak.

2. Disiplin yang baik dikembangkan berdasarkan sikap kesopanan dan
respek antara guru dan siswa.

3. Disiplin yang baik adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna
sesuai hasil perencanaan bersama.

4. Disiplin yang baik merupakan hasil pengawasan bersama.
5. Rangsanglah setiap siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan.
6. Jelaskan segala aturan agar dipahami dengan baik.

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Sikap disiplin akan

mampu  mengantar siswa untuk sukses dalam proses pembelajaran. Beberapa

fungsi disiplin menurut Tulus Tu’u (2004: 38) yaitu sebagai berikut.
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1. Menata kehidupan bersama
Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu
menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan
yang berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan
dengan sesama menjadi baik dan lancar.

2. Membangun kepribadian
Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan
tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik.
Oleh karena itu, dengan disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti,
mematuhi aturan yang berlaku, dan kebiasaan itu lama kelamaan masuk
ke dalam dirinya serta berperan dalam membangun kepribadian yang
baik.

3. Melatih kepribadian
Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak
terbentuk serta merta dalam waktu yang singkat, namun terbentuk dari
suatu proses yang membutuhkan waktu yang panjang dan terus
dilakukan latihan, pembiasaan diri, mencoba, berusaha dengan gigih
bahkan disertai dengan tempaan yang keras.

4. Pemaksaan
Disiplin dapat terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar,
misalnya ketika seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke satu
sekolah yang berdisipin baik, terpaksa harus mematuhi tata tertib yang
ada di sekolah tersebut.

5. Hukuman
Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus dilakukan
oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang
melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman sangat
penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk
menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman atau sanksi,
dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat melemah.

6. Mencipta lingkungan kondusif
Peraturan sekolah yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik,
memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan
pendidikan yang kondusif untuk kegiatan belajar. Tanpa ketertiban,
suasana kondusif menghambat proses pencapaian prestasi belajar.

Tumbuhnya sikap disiplin bukan merupakan peristiwa mendadak yang tiba-

tiba saja terjadi. Disiplin pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya

campur tangan dari pendidik dan itupun perlu dilakukan secara bertahap sedikit
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demi sedikit. Karakteristik teknik disipin yang berhasil dan efektif diterapkan

oleh pendidik menurut Johnson (2008: 171) yaitu

1. Contohkan perilaku yang pendidik harapkan dari murid-murid.
2. Pisahkan murid dari perilaku buruknya.
3. Buat murid-murid menerima tanggung jawab.
4. Biarkan mengalah dengan terhormat.
5. Temukan solusi daripada hanya memberikan konsekwensi.
6. Berikan konsekwensi yang berhubungan dengan perilaku yang

spesifik.
7. Ungkapkan dengan jelas harapan-harapan pendidik bagi perilaku

murid di masa depan.
8. Berikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik.
9. Hapus bersih daftar kesalahan murid.
10. Kenali alasan dari perilaku buruk yang berulang.
11. Fokus pada menghargai perilaku baik.
12. Mengirim murid ke kantor kepala sekolah sebagai pilihan yang

terakhir.

Disiplin dalam belajar merupakan keharusan bagi setiap siswa. Disiplin harus

dilatih terus menerus yang pada akhirnya menjadi kebiasaan bukan suatu

paksaan. Sikap disiplin yang tinggi akan mampu memperlancar proses

pembelajaran sehingga memperoleh prestasi belajar yang memuaskan.

c. Konsep Ketersediaan Sarana Belajar di Sekolah

Ketersediaan sarana belajar di sekolah yang memadai sangatlah berperan

dalam proses pembelajaran. Salah satu syarat keberhasilan belajar adalah

tersedianya sarana yang cukup. Apabila proses pembelajaran di dukung oleh

sarana yang baik maka akan menghasilkan prestasi yang baik pula.

Menurut Sanjaya (2010: 55) sarana adalah segala sesuatu yang mendukung

secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Menurut Bafadal

(2003:2) dalam Tari (2007) sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan,

dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar di sekolah.
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Berdasarkan pendapat tersebut sarana belajar adalah segala sesuatu yang

mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran di

sekolah agar tujuan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

Sarana belajar di sekolah yang lengkap akan membuat proses pembelajaran

menjadi lebih mudah sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Seperti yang

dikemukakan oleh Sanjaya (2010: 55) bahwa kelengkapan sarana akan

membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran; dengan demikian

sarana merupakan komponen yang penting yang dapat mempengaruhi proses

pembelajaran.

Sarana belajar sebagai penunjang proses pembelajaran memiliki berbagai

macam bentuk. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 249) yang termasuk

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

laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. Ketersediaan

sarana belajar berarti menuntut guru dan siswa menggunakannya. Peran guru

terhadap ketersediaan sarana belajar adalah sebagai berikut.

1. Memelihara, mengatur sarana untuk menciptakan suasana belajar yang
menggembirakan.

2. Memelihara dan mengatur sasaran pembelajaran yang berorientasi pada
keberhasilan siswa belajar.

3. Mengorganisasi belajar siswa sesuai dengan sarana yang tepat guna.

Sedangkan peranan siswa terhadap ketersediaan sarana belajar adalah sebagai

berikut.

1. Ikut serta memelihara dan mengatur sarana secara baik.
2. Ikut serta dan berperan aktif dalam pemanfaatan sarana secara tepat

guna.
3. Menghormati sekolah sebagai pusat pembelajaran dalam rangka

pencerdasan kehidupan generasi muda bangsa.
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Di sisi lain, menurut Sanjaya (2010: 55) sarana pembelajaran meliputi media

pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengakapan sekolah. Beberapa keuntungan

bagi sekolah yang memiliki kelengakapan sarana yaitu

1. Menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Jika mengajar
dipandang sebagai proses penyampaian materi, maka dibutuhkan sarana
pembelajaran berupa alat dan bahan yang dapat menyalurkan pesan
secara efektif dan efisien, sedangkan manakala mengajar dipandang
sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar, maka
dibutuhkan sarana yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang
dapat mendorong siswa untuk belajar.

2. Memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar. Setiap siswa
pada dasarnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Siswa yang
bertipe auditif akan lebih mudah belajar melalui pendengaran,
sedangkan tipe siswa yang visual akan lebih mudah belajar melalui
penglihatan.

Ketersediaan sarana belajar yang lengkap di sekolah dan pemanfataan sarana

belajar yang baik akan memperlancar proses pembelajaran. Disamping itu,

suasana belajar menjadi lebih menarik dan efektif sehingga siswa menjadi lebih

giat dan besemangat untuk mencapai prestasi belajar yang baik.

d. Konsep Metode Mengajar Guru

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang

tidak kalah penting dari komponen lainnya dalam proses pembelajaran. Tidak

ada satupun proses pembelajaran yang tidak menggunakan metode pengajaran.

Metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan

belajar siswa dalam proses pembelajaran.

Menurut Slameto (2010: 85), metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui

di dalam mengajar. Sedangkan menurut Karo Karo dalam Slameto (2010: 92)
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mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar

orang lain itu menerima, menguasai dan mengembangkannya.

Berdasarkan pendapat di atas metode mengajar adalah cara atau jalan yang

digunakan oleh guru untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa agar

mereka mampu menerima, menguasai dan mengembangkan ilmu yang

diperolehnya.

Metode mengajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses

pembelajaran. Setiap pendidik harus mampu menguasai dan menyesuaikan

metode agar dapat mencapai tujuan pengajaran sebagaimana yang

dikemukakan dalam pernyataan berikut.

“Metode mengajar adalah suatau cara/jalan yang harus dilalui dalam
belajar. Metode mengajar mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru
yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.
Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus
diusahakan yang setepat, efisien, dan efektif mungkin”
(Slameto, 2010: 93).

Guru dituntut untuk menggunakan metode mengajar yang bervariasi agar

proses pembelajaran tidak membosankan. Pemilihan dan penentuan metode

mengajar didasari adanya metode-metode tertentu yang tidak bisa dipakai

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun macam-macam metode pengajaran

yang dikemukakan oleh Roestiyah (2008: 3) yaitu sebagai berikut.

1. Metode diskusi
2. Metode kerja kelompok
3. Metode penemuan / discovery
4. Metode simulasi
5. Metode unit teaching
6. Metode microteaching
7. Metode sumbang saran / brain storming
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8. Metode inquiry
9. Metode eksperimen
10. Metode demonstrasi
11. Metode karya wisata
12. Metode penyajian kerja lapangan
13. Metode sosiodrama dan bermain peran / roll-playing
14. Metode penyajian secara kasus
15. Metode penyajian secara sistem regu / team teaching
16. Metode prosedur pengembangan sistem intruksional
17. Metode latihan / drill
18. Metode penyajian dengan tanya jawab / dialog
19. Metode pemberian tugas dan resitasi
20. Metode ceramah
21. Metode penyajian dengan interaksi jasa
22. Metode mengajar dengan menggunakan komputer
23. Metode mengajar non-directive
24. Metode mengajar berdasarkan prinsip-prinsip interdisiplinaritas

Seorang guru harus berhati-hati dalam pemilihan metode yang akan digunakan

agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan

kenyataannya, seorang guru harus dapat menggunakan beberapa macam

metode dalam mengajar, atau kombinasi dari beberapa metode. Kombinasi

yang tepat, akan membantu siswa dalam  memahami materi pelajaran yang

diajarkan dengan lebih baik.

Metode mengajar dapat dikombinasikan, seperti yang dikemukakan oleh

Djamarah dan Zain (2006: 110), bahwa kemungkianan kombinasi dari metode

mengajar adalah sebagai berikut.

1. Ceramah, tanya jawab, dan tugas.
2. Ceramah, diskusi, dan tugas.
3. Ceramah, demonstrasi,dan eksperimen.
4. Ceramah, sosiodrama, dan diskusi.
5. Ceramah, problem solving, dan tugas.
6. Ceramah, demonstrasi, dan latihan.
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Penggabungan metode dimaksudkan untuk menggairahkan dan menumbuhkan

motivasi belajar siswa. Siswa yang bergairah dan memiliki motivasi tinggi

tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standar

keberhasilan yang telah ditetapkan.

Hamzah B Uno (2008: 17) mengklasifikasikan variabel metode pembelajaran

dibagi menjadi tiga jenis yaitu.

1. Organizational strategy yaitu metode untuk mengorganisasi isi bidang
studi yang telah dipilih untuk pembelajaran.

2. Delivery strategy yaitu metode untuk menyampaikan pembelajaran
kepada siswa dan atau menerima serta merespons masukan yang berasal
dari siswa.

3. Management strategy yaitu metode untuk menata interaksi antara si
belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya, variabel strategi
pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran.

Penggunaan metode mengajar dalam proses pembelajaran harus berpedoman

pada tujuan pengajaran. Guru akan lebih mudah menetapkan metode yang

paling sesuai untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya, jika

memahami sifat masing-masing metode tersebut. Pememilihan metode

mengajar harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti yang dikemukakan

oleh Surakhmad dalam Djamarah dan Zain (2006: 78) yaitu sebagai berikut.

1. Anak didik
2. Tujuan
3. Situasi
4. Fasilitas
5. Guru

Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar metode mengajar yang dipilih

tidak akan salah sehingga guru pun akan berhasil dan tujuan pengajaran akan

tercapai. Hal ini akan berdampak terhadap tingginya prestasi belajar yang

diperoleh siswa.
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B. Hasil Penelitian yang Relevan

Bagian ini mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

pokok masalah, baik sebagai latar belakang atau sebagai bahan pembahasan lebih

lanjut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian yang Relevan

Tahun Nama Judul Kesimpulan
2012 Rina

Rozanah
Pengaruh minat dan disiplin
belajar siswa terhadap
prestasi belajar Sejarah pada
siswa kelas II semester
ganjil di MA Mathalul
Anwar Kedondong
Lampung Selatan Tahun
Pelajaran 2011/2012

Ada pengaruh yang positif
dan signifikan minat dan
disiplin belajar siswa
terhadap prestasi belajar
Sejarah dibuktikan dari hasil
perhitungan diperoleh Fhitung

87,27 > Ftabel 3,28
dengan R = 0,841

2013 Ria Agus
Tari

Pengaruh ketersediaan
sarana belajar di sekolah
dan motivasi belajar siswa
terhadap prestasi belajar
Sejarah siswa  kelas X
semester ganjil SMA
Teladan 1 Metro Tahun
Pelajaran 2012/2013

Ada pengaruh antara
ketersediaan sarana belajar
di sekolah terhadap prestasi
belajar Sejarah dibuktikan
dari hasil perhitungan
diperoleh thitung 2,934 > ttabel

1,671

2013 Dedy
Setiawan

Pengaruh metode mengajar
guru, media pembelajaran
dan kemampuan kognotif
guru terhadap prestasi
belajar Sejarah-akuntansi
siswa kelas XI IPS semester
ganjil pada SMA Negeri 1
Sungkai Utara Tahun
Pelajaran 2012/2013

Ada pengaruh metode
mengajar guru terhadap
prestasi belajar Sejarah-
akuntansi dibuktikan dari
hasil perhitungan diperoleh
thitung 4,812 > ttabel 1,990
dengan koefisien korelasi (r)
0,476 dan koefisien
determinasi (r2) = 0,22

2014 Suryana Pengaruh Metode Mengajar,
Ketersediaan Sarana Belajar
dan Kompetensi Guru
Terhadap Hasil Belajar
Sejarah Siswa Kelas X
SMA Negeri 10 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2013/2014

Ada pengaruh ketersediaan
sarana belajar terhadap hasil
belajar Sejarah dibuktikan
dari hasil perhitungan
diperoleh thitung diperoleh
thitung 9,07 > ttabel 1,975
dengan keeratan hubungan
koofisien korelasi (r) 0,580
dan koofisien determinan
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( ) 0,337.
Ada pengaruh metode
mengajar guru terhadap
hasil belajar Sejarah
dibuktikan dari hasil
perhitungan diperoleh thitung

9,619 > ttabel 1,975 dengan
keeratan hubungan
koofisien korelasi (r) 0,605
dan koofisien determinan
( ) 0,366.

C. Kerangka Pikir

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari tinggi rendahnya

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Prestasi belajar yang baik dan maksimal

dapat dicapai dengan usaha yang giat dan sungguh-sungguh, baik oleh siswa

maupun guru sebagai pembimbing. Banyak faktor yang berhubungan dengan

prestasi belajar, ada faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan

faktor yang berasal dari luar diri individu  (ekstern).

Minat belajar merupakan rasa keinginan dan kemauan yang kuat untuk belajar

sehingga membuat seseorang menjadi lebih bergairah dan terarah dalam mencapai

tujuan belajar yang diinginkan. Minat belajar merupakan salah satu faktor yang

berasal dari dalam diri siswa yang berperan dalam pencapaian prestasi belajar

secara optimal.

Disamping itu, dalam belajar siswa harus memiliki kedisiplinan terhadap suatu

larangan atau perintah. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi

cenderung akan patuh pada perintah atau aturan yang ada, hal ini dapat dilihat dari

sikap dan tingkah laku siswa. Sikap disiplin yang tinggi akan mampu
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memperlancar proses pembelajaran sehingga memperoleh prestasi belajar yang

memuaskan.

Ketersediaan sarana belajar di sekolah juga merupakan faktor penting dalam

meningkatkan prestasi belajar Sejarah siswa. Sarana belajar di sekolah yang

memadai akan mampu mendorong kelancaran proses pembelajaran sehingga

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Prestasi belajar akan tercapai dengan baik, jika didukung oleh kemampuan yang

dimiliki guru. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan oleh

guru untuk mentransfer ilmu yang dimilikinya. Metode mengajar yang tepat

sangat diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya kebosanan dan kejenuhan

pada siswa ketika menerima pelajaran yang diberikan guru.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma penelitian pengaruh minat belajar  1X , disiplin belajar

( 2X ), ketersediaan sarana belajar di sekolah ( 3X ), metode mengajar

guru ( 4X ) terhadap prestasi belajar Sejarah (Y)

r1

r2

R

r3

r4

D. Hipotesis

Minat belajar ( 1X )

Disiplin Belajar ( 2X )

Ketersediaan Sarana
Belajar di Sekolah ( 3X )

Metode Mengajar Guru

( 4X )

Prestasi Belajar Sejarah (Y)
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Ada pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana belajar di

sekolah, dan metode mengajar guru secara simultan terhadap prestasi belajar

Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2. Apakah ada  pengaruh  minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana

belajar di sekolah, dan metode mengajar guru secara parsial terhadap prestasi

belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek 

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

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sedangkan 

verifikatif menunjukkan penelitian dengan memberi pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Nawawi, 2005: 61). 

 

Penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2010: 12). 

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar ataupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif dan 

hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis (Riduwan, 

2006: 49) 
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B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 111 siswa yang 

terbagi dalam 3 kelas. 

Tabel 3. Jumlah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/1017 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS 1 32 

2 XI IPS 2 39 

3 XI IPS 3 40 

Jumlah 111 

     Sumber: Guru Mata Pelajaran Sejarah  

Berdasarkan tabel di atas siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Bandar Lampung 

berjumlah 111 siswa yang tersebar di kelas, yaitu kelas XI IPS 1 berjumlah 32 

siswa, kelas XI IPS 2 berjumlah 39 siswa, dan kelas IX IPS 3 berjumlah 40 

siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010. 118). Besarnya sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan rumus T.Yamane sebagai berikut: 

  
 

      
 

Dimana: 

n      = jumlah sampel 

N     = jumlah populasi 

d
2  

   = presisi yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2005: 65) 



32 
 

Jika populasi 111 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 

0,05, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah: 

  
   

             
 

  
   

              
 

  
   

      
 

n = 86,72 dibulatkan menjadi 87 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel  menggunakan simple random sampling dengan 

alokasi proportional untuk tiap kelas. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

hasil alokasi perhitungannya. 

Tabel 4. Perhitungan Jumlah Sampel untuk Masing-masing Kelas 

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase 

XI IPS 1 

 

 

XI IPS 2 

 

 

XI IPS 3 

  

   
            

 
  

   
            

 
  

   
            

25 

 

 

31 

 

 

31 

 

28,74 

 

 

35,63 

 

 

35,63 

Jumlah 87 100 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016 

 

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

sampel yang  akan diteliti sebanyak 87 siswa. Seluruh populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.  
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C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel prediktor dan variabel 

respon. Variabel prediktor pada penelitian ini adalah minat belajar (X1), disiplin 

belajar (X2), ketersediaan sarana belajar di sekolah (X3), metode mengajar guru 

(X4). Sementara itu, variabel respon yaitu prestasi belajar (Y). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang  ditunjukan 

oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati 

dan diukur (Basrowi dan  Akhmad kasinu, 2007: 179). 

Agar penelitian ini dapat terarah dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan yang 

ditetapkan sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah 

laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep, dan mengkategorikan hal 

tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan dapat diukur, maka variabel yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Definisi Konseptual Variabel : 

1) Minat belajar 

Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010: 57). 
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2) Disiplin belajar 

Disiplin belajar adalah sikap mental yang mengandung kerelaan untuk 

mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam 

menunaikan tugas dan tanggung jawab (Darji Darmohidarjo, 2001: 40). 

3) Sarana belajar 

Sarana belajar merupakan materi dan perlengkapan serta peralatan yang 

digunakan siswa dalam kegiatan belajar (Herman, 2004: 135). 

4) Metode mengajar guru 

Metode mengajar guru adalah pemberian kecakapan dan pengetahuan 

kepada murid-murid yang merupakan proses pengajaran yang dilakukan 

oleh guru di sekolah dengan menggunkan cara-cara atau metode-metode 

tertentu (Suryosubroto, 2002: 148). 

5) Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru Tulus Tu’u (2004: 75). 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

Variabel 

Sub Indikator 

Variabel 

Skala 

Minat 

Belajar (X1) 

 Perasaan 

senang 
 

1. Bersemangat 

mengikuti proses 

pembelajaran 

2. Senang ketika 

mendapatkan tugas 

3. Memperhatikan 

guru yang sedang 

menerangkan. 

Data Interval 

dengan 

pendekatan rating 

scale 
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Lanjutan Tabel 5. 

Variabel Indikator 

Variabel 

Sub Indikator 

Variabel 

Skala 

  Perhatian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivitas 

Belajar 

1. Konsentrasi 

mengikuti proses 

pembelajaran 

2. Kesiapan 

mengikuti proses 

pembelajaran 

3. Bertanya kepada 

guru apabila 

terdapat materi 

yang tidak 

dimengerti 

 

1. Berusaha 

memahami materi 

pelajaran yang 

diajarkan oleh guru 

2. Belajar secara 

mandiri apabila 

guru tidak dapat 

hadir memberikan 

materi pelajaran 

Mengerjakan tugas 

individu secara 

mandiri 

 

Disiplin 

Belajar (X2) 

 

 Ketaatan 

terhadap tata 

tertib sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kepatuhan 

dalam proses 

pembelajaran 

1. Mematuhi 

peraturan yang 

berlaku 

2. Tidak membolos 

pada saat jam 

pelajaran 

3. Tidak berada di 

kantin ketika 

proses 

pembelajaran 

sedang berlangsung 

 

1. Patuh dalam 

melaksanakan 

tugas yang 

diberikan guru 

2. Mengumpulkan 

tugas sesuai dengan 

batas waktu yang 

telah ditentukan. 

Data Interval 

dengan 

pendekatan rating 

scale. 
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Lanjutan Tabel 5. 

Variabel Indikator 

Variabel 

Sub Indikator 

Variabel 

Skala 

  3. Memanfaatkan 

waktu secara efektif 

dan efisien 

 

Ketersediaan 

Sarana 

Belajar di 

Sekolah (X3) 

 

 Sumber 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peralatan 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 Perlengkapan 

belajar 

1. Tersedianya buku 

wajib yang 

dianjurkan 

2. Tersedianya buku 

penunjang selain 

buku wajib 

3. Tersedianya 

Lembar Kerja 

Siswa 

 

1. Tersedianya buku, 

pena, penggaris, 

karet penghapus 

dan kalkulator 

 

1. Tersedianya ruang 

belajar yang sesuai 

dengan aturan 

pengelolaan kelas 

2. Media 

pembelajaran 

3. Sarana internet 

 

Data Interval 

dengan 

pendekatan rating 

scale. 

Metode 

Mengajar 

Guru (X4) 

 Kecakapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengetahuan 

 

1. Penjelasan guru 

mudah dimengerti 

dan dipahami 

2. Metode mengajar 

membuat materi 

menjadi lebih jelas 

3. Tugas yang 

diberikan sesuai 

dengan yang 

dijelaskan 

 

1. Menerangkan 

secara sistematis 

2. Menjelaskan sesuai 

dengan materi 

pelajaran 

Data Interval 

dengan 

pendekatan rating 

scale. 
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Lanjutan Tabel 5 

Variabel Indikator 

Variabel 

Sub Indikator 

Variabel 

Skala 

  

 

 

 

 

 Proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kualitas 

metode 

mengajar 

3. Membantu 

memahami arti 

konsep dari mata 

pelajaran 

 

1. Memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya 

2. Menjawab 

pertanyaan siswa 

dengan baik 

3. Bersikap 

netral/tidak 

berpihak pada satu 

siswa 

 

1. Metode membuat 

pelajaran lebih 

menarik dan mudah 

dipahami 

2. Metode sesuai 

dengan situasi dan 

kondisi siswa 

3. Metode membuat 

siswa lebih fokus 

dalam belajar 

 

Prestasi 

Belajar 

Ekonomi 

(Y) 

Nilai tes ujian 

akhir semester 

pelajaran 

ekonomi 

semester ganjil 

Besarnya hasil 

semester mata 

pelajaran ekonomi 

semester ganjil  

Interval 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1.   Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data pengaruh minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana 

belajar di sekolah dan metode mengajar guru. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa dan 

sejarah atau gambaran umum tentang sekolah SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung. 

3. Observasi 

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap 

subjek yang diteliti. Teknik ini dilakukan pada saat melakukan penelitian 

pendahuluan. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

 

1.  Uji Validitas 

 

Menurut Arikunto (2010: 64) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pengukur cukup akuran stabil atau konsisten dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

valisitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 

 

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menghitung korelasi 

antara masing-masing pernyataan dengan skor total. Validitas pada angket 

dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 



39 
 

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy




  

Keterangan:  

rxy      = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

XY      = skor rata-rata dri X dan Y 

N      = jumlah sampel yang diteliti 

X        = skor total X 

Y      = skor total Y 

 (Arikunto,  2010: 72) 

 

Kriteria pengujian jika harga r hitung > t tabel dengan taraf kesalahan 0,05, maka 

item soal tersebut valid, demikian pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel 

maka item soal tidak valid. 

Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 20 responden dengan 14 

item pernyataan. 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X1 

Item 

Pernyataan 

rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,484 0,444 Valid  

2 0,553 0,444 Valid 

3 0,508 0,444 Valid 

4 0,455 0,444 Valid 

5 0,528 0,444 Valid 

6 0,528 0,444 Valid 

7 0,538 0,444 Valid 

8 0,554 0,444 Valid 

9 0,556 0,444 Valid 

10 0,530 0,444 Valid 

11 0,495 0,444 Valid 

12 0,505 0,444 Valid 

13 0,653 0,444 Valid 

14 0,218 0,444 Tidak valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa item soal variabel minat 

belajar (X1) yang berjumlah 14 butir,  semua item soal yang diujikan terdapat 

satu buah soal yang tidak valid ini diketahui dari nilai rhitung  dari butir soal 

nomor 14 dengan nilai 0,218 yang lebih kecil dari rtabel yaitu 0,444. Jika soal 

tidak valid maka peneliti memperbaiki soal tersebut sehingga menghasilkan 

soal yang baik dan memenuhi syarat untuk disebarkan kepada responden. 

 

Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 20 responden dengan 15 

item pernyataan. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X2 

Item 

Pernyataan 

rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,559 0,444 Valid  

2 0,530 0,444 Valid 

3 0,601 0,444 Valid 

4 0,545 0,444 Valid 

5 0,523 0,444 Valid 

6 0,511 0,444 Valid 

7 0,514 0,444 Valid 

8 0,783 0,444 Valid 

9 0,513 0,444 Valid 

10 0,521 0,444 Valid 

11 0,347 0,444 Tidak valid 

12 0,656 0,444 Valid 

13 0,454 0,444 Valid 

14 0,468 0,444 Valid 

15 0,524 0,444 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa item soal variabel displin 

belajar (X2) yang berjumlah 14 butir,  semua item soal yang diujikan terdapat 

satu buah soal yang tidak valid ini diketahui dari nilai rhitung  dari butir soal 

nomor 11 dengan nilai 0,347 yang lebih kecil dari rtabel yaitu 0,444. Jika soal 
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tidak valid maka peneliti memperbaiki soal tersebut sehingga menghasilkan 

soal yang baik dan memenuhi syarat untuk disebarkan kepada responden. 

 

Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 20 responden dengan 14 

item pernyataan. 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X3 

Item 

Pernyataan 

rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,614 0,444 Valid  

2 0,497 0,444 Valid 

3 0,468 0,444 Valid 

4 0,447 0,444 Valid 

5 0,474 0,444 Valid 

6 0,526 0,444 Valid 

7 0,446 0,444 Valid 

8 0,451 0,444 Valid 

9 0,491 0,444 Valid 

10 0,681 0,444 Valid 

11 0,475 0,444 Valid 

12 0,466 0,444 Valid 

13 0,606 0,444 Valid 

14 0,473 0,444 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan (item 

1-14) untuk angket variabel X3 memiliki koefisien korelasi > 0,444, oleh 

karena itu semua item pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Hal ini 

berarti, semua butir pernyataan tersebut dapat digunakan dan dapat dipercaya 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan.  

Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 20 responden dengan 15 

item pernyataan. 
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Tabel 9. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X4 

Item 

Pernyataan 

rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,772 0,444 Valid  

2 0,457 0,444 Valid 

3 0,744 0,444 Valid 

4 0,627 0,444 Valid 

5 0,575 0,444 Valid 

6 0,494 0,444 Valid 

7 0,563 0,444 Valid 

8 0,505 0,444 Valid 

9 0,625 0,444 Valid 

10 0,628 0,444 Valid 

11 0,482 0,444 Valid 

12 0,521 0,444 Valid 

13 0,398 0,444 Tidak valid 

14 0,64 0,444 Valid 

15 0,678 0,444 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Item soal variabel displin 

belajar (X4) yang berjumlah 15 butir,  semua item soal yang diujikan terdapat 

satu buah soal yang tidak valid ini diketahui dari nilai rhitung  dari butir soal 

nomor 13 dengan nilai 0,398 yang lebih kecil dari rtabel yaitu 0,444. Jika soal 

tidak valid, maka peneliti memperbaiki soal tersebut sehingga menghasilkan 

soal yang baik dan memenuhi syarat untuk disebarkan kepada responden. 

 

2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu pengukuran 

dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap obyek yang sama. Uji reliabilitas item dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha, yaitu: 

    
 

   
][1-
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Keterangan: 

r11  = reliabilitas yang dicari 

k  = banyaknya butir soal 

  i
 2

 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  i
2
 = varians total 

Selanjutnya, untuk menginterpretasikan besarnya koefisien korelasi, sebagai 

berikut: 

0,800 sampai dengan 1,00  : sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599 : cukup 

0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

0,00 sampai dengan 0,199  : sangat rendah 

      (Arikunto, 2010: 75) 

Kriteria pengujian jika harga r hitung > t tabel dengan taraf kesalahan 0,05, maka 

item soal tersebut reliabel, demikian pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel 

maka item soal tidak reliabel. 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 

14  item pernyataan. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.783 13 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 
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Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel X1 > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Hal ini berarti, semua 

pernyataan untuk variabel X1 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 

 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 

15 item pernyataan. 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.806 14 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel X2 > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat pengukur data tersebeut bersifat reliabel. Hal ini berarti, semua 

pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 

14 item pernyataan. 
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Tabel 12. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.759 14 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel X3  > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat pengukur data tersebeut bersifat reliabel. Hal ini berarti, semua 

pernyataan untuk variabel X3 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 

15 item pernyataan. 

Tabel 13. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.858 14 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel X4  > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Hal ini berarti, semua 

pernyataan untuk variabel X4 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 
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G. Uji Persyaratan Statistik Parametrik (Analisis Data) 

1.   Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian 

ini menggunakan uji Lilliefors dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

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

dengan rumus: 

 

Keterangan:  

X = rata-rata 

S = simpangan baku 

X1 = nilai siswa 

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

3. Menghitung S (zi) adalah S (zi) = Banyaknya z1, z2,…zn yang ≤ zi 

                                                                                      N 

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

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

Rumusan hipotesis : 

H0 : sampel berdistribusi normal 

Hi : sampel tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian:  

Terima H0 jika L0 < Ltabel, tolak H0 untuk harga lainnya. 

 

 

S

XX
Zi


 1
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2.  Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki 

varians yang sama atau sebaliknya. Uji ini menggunakan uji Bartllet, dengan 

langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan menggunakan 

rumus:  

)1(

)1(

1

2

112






nn

Snn
S  

2. Menghitung harga satuan B dengan rumus, B = )1)((log 1

2 nS  

    Menggunakan uji chi kuadrat untuk uji Bartllet, yaitu :   

   
2

11

2 log)1()10( SnBInX 
 

 

Rumusan hipotesis: 

H0 : varians populasi adalah homogen 

Hi : varians populasi adalah tidak homogen 

 

Kriteria pengujian yaitu tolak hipotesis nol jika X
2
>  X

2
(1-α) (k-1) didapat dari 

daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1)       

(Sudjana, 2005: 263). 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Kelinieran Regresi 

Uji kelinieran regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F dengan 

rumus: 

 
 

GS

TCS
F

2

2
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Keterangan: 

S
2
TC = varians tuna cocok 

S
2
G = varians galat 

 

Rumusan hipotesis: 

H0 : model regresi berbentuk linear. 

Hi : model regresi  berbentuk non-linear 

 

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

apabila Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak (linear) dan sebaliknya jika Fhitung > 

Ftabel maka Ho diterima (tidak linier). Untuk mencari Fhitung digunakan  

tabel ANAVA sebagai berikut. 

Tabel 14. Tabel Analisis Varians Anava  

Sumber dk JK KT 

F Keterangan 
Total  n  2y   2y  

Koefisien  

Regresi 








a

b
 

Sisa  

1 

1 

 

n-2 

JK(a) 

JK 








a

b
 

JK (S) 

JK(a) 

S reg2
= JK 









a

b
 

 
2

2




n

SJK
sisS  

sisS

regS
2

2

 

Untuk menguji 

keberartian  

Tuna cocok 

 

Galat  

k-2 

 

n-k 

JK(TC) 

 

JK(G) 

 
2

2




k

TCJK
TCS  

 
kn

GJK
GS


2  

GS

TCS
2

2

 
Untuk menguji 

kelinearan 

regresi 
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2. Uji Multikolinieritas 

 

Metode uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode korelasi product moment sebagai berikut: 

        rxy  =

 

 

Keterangan : 

Rxy =  koefesien korelasi antara gejala X dan gejala Y 

X      = skor gejala X 

Y      = skor gejala Y 

N      = jumlah sampel 

 

Rumusan hipotesis: 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

Hi : terdapat hubungan antar variabel independen  

 

Kriteria pengujian apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan alpa 0,05, maka H0 

ditolak, sebaliknya jika rhitung > rtabel, maka H0 diterima. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik d  

Durbin-Waston. Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin- Waston adalah 

sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji dan 

hitung statistik d dengan menggunakan persamaan  

  
t t

ttt uuud
2 1

22

1 /  

  

       

 




2222 YYNXXN

YXXYN
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2. 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, dl 

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif: 

Ho : ρ < 0   (tidak ada otokorelasi positif) 

Ha : ρ < 0   (ada otokorelasi positif) 

Mengambil keputusan yang tepat : 

jika d  <  dL , tolak Ho 

jika d  > , dU  tidak menolak Ho 

jika dL  <  d  <  dU tidak tersimpulkan  

 

Dalam 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. 

Ho : ρ = 0 

Ho : ρ ≠ 0 

Aturan keputusan yang tepat adalah: 

apabila d < dL menolak Ho 

apabila d > 4 – dL menolak Ho 

apabila 4 – d > du tidak menolak  Ho 

apabila yang lainnya tidak tersimpulkan  
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Rumus hipotesis: 

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

Kriteria pengujian apabila nilai statistik Durbin-Waston  berada diantara 

angka 2 atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut 

tidak memiliki otokorelasi. 

 

4. Heteroskedastisitas 

Metode uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rank korelasi spearman (spearman’s rank correlation test). 

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut: 

 

Dimana 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. 

Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas sebagai berikut:  

Yi = β0 + β1Xi + ui  

Langkah 1: cocokan regresi terhadap data mengenai Y dan X atau dapatkan 

residual ei. 

Langkah II: dengan mengabaikan tanda ei, yaitu dengan mengambil nilai 

mutlaknya  ei , meranking baik harga mutlak  ei  dan Xi sesuai dengan urutan 
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yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank korelasi 

spearman 

 
       

 

 

 

Langkah III: dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi 

Ps adalah 0 dan N > 8  tingkat penting (signifikan) dari rs yang disempel 

depan diuji dengan pegujian t sebagai berikut: 

 

  

Dengan derajat kebebasan = N-2 

 

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.  

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 (Sudarmanto, 2005: 148). 
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I. Teknik Pengujian Hipotesis 

 

1.    Regresi Linier Sederhana 

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan model regresi linier sederhana, yaitu: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

a =  22

2 ))(())((

XXn

XYXXY




 

b =  22

))((

XXn

YXXYn





  

Ŷ = subjek dalam variabel yang diprediksikan 

a = nilai konstanta harga Y jika X=0 

b = koefisien arah regresi 

X = subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

(Sugiyono, 2010: 262) 

 

Selanjutnya digunakan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dengan rumus sebagai berikut: 

Sb

b
to   

Keterangan : 

ot  nilai teoritis observasi 

b   = koefisien arah regresi 

Sb = standar deviasi 
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Kriteria uji adalah tolak H0 dengan alternatif Ha diterima jika thitung > ttabel 

dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2. 

 

2. Regresi Linier Multipel  

Hipotesis kelima diuji dengan menggunakan model regresi lenier multipel, 

yaitu:  

Ŷ = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

Keterangan:  

Ŷ      = subjek dalam variabel yang diprediksikan 

A      = konstanta (koefisien a) 

b1,b2,b3,b4     = koefisien arah regresi 

X1,X2,X3,X4  = variabel Bebas 

(Sudjana, 2005: 347)  

 

Kemudian dilanjutkan dengan uji F, untuk melihat ada tidaknya pengaruh 

ganda anatara X1, X2, X3, X4 dan Y dengan rumus sebagai berikut: 

 1/

/




knJKres

kJKreg
Fh  

Keterangan: 

Jkreg = jumlah kuadrat regresi 

Jkres = jumlah kuadrat residu 

N  = jumlah variabel bebas 

K  = jumlah sampel 

(Sudjana, 2005: 355) 
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Kriteria pengujian hipotesis : 

1. jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (k-n-1) dengan  = 0,05 

2. jika Fhitung<Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (k-n-1) dengan  = 0,05 

    (Sudjana, 2005: 347).  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penguijian hipotesis yang dilakukan, maka

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh positif minat belajar terhadap prestasi belajar Sejarah siswa

kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/ 2017 Dengan kata lain, jika minat belajar siswa tinggi

maka prestasi belajar siswa akan meningkat.

2. Ada pengaruh positif disiplin belajar terhadap prestasi belajar Sejarah

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016 / 2017. Dengan kata lain, jika disiplin belajar siswa tinggi

maka prestasi belajar siswa akan meningkat.

3. Ada pengaruh positif ketersediaan sarana belajar di sekolah terhadap

prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016 / 2017 Dengan kata lain, jika

ketersediaan sarana belajar di sekolah lengkap maka prestasi belajar siswa

akan meningkat.
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4. Ada pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar Sejarah

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016 / 2017. Dengan kata lain, jika metode mengajar guru baik

maka prestasi belajar siswa akan meningkat.

5. Ada pengaruh minat belajar, disiplin belajar, ketersediaan sarana belajar di

sekolah, dan metode mengajar guru terhadap prestasi belajar Sejarah siswa

kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016 / 2017. Dengan kata lain, jika minat dan disiplin belajar

siswa tinggi, ketersediaan sarana belajar di sekolah lengkap, serta metode

mengajar guru baik maka prestasi belajar siswa akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016 / k2017, maka saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut.

1. Siswa hendaknya meningkatkan minat belajar Sejarah untuk meningkatkan

prestasi pada mata pelajaran Sejarah karena minat menjadi sumber

motivasi yang kuat untuk belajar, siswa yang berminat terhadap mata

pelajaran Sejarah, akan berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal.

2. Siswa hendaknya memiliki disiplin diri dengan mematuhi peraturan yang

berlaku, karena apabila seorang siswa memiliki sikap disiplin dalam
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kegiatan belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan belajarnya akan terus

meningkat sehingga membuat prestasi belajarnya meningkat juga.

3. Ketersediaan sarana belajar di sekolah hendaknya dilengkapi sebagai

penunjang proses pembelajaran, dengan adanya ketersediaan sarana belajar

yang lengkap diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai

dengan keperluan dan pemanfaatannya.

4. Guru hendaknya meningkatkan kinerja dalam mengajar secara optimal dan

menggunakan metode mengajar yang bervariasi, inovatif, dan kreatif

dalam proses pembelajaran di sekolah.
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