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Oleh

NURHOIRIYAH

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Utama 2 Bandar
Lampung diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di
sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar ekonomi pada
siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun pelajaran 2016/2017.
Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post
facto dan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Utama
2 Bandar Lampung dan sampel berjumlah 51 siswa yang diperoleh menggunakan
teknik cluster sampling. Pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat
menggunakan rumus regresi linier sederhana, sedangkan pengujian hipotesis
kelima menggunakan rumus regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan
bahwa, ada pengaruh kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan
fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil
belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun
pelajaran 2016/2017 baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: hasil belajar ekonomi, kesiapan belajar, sikap pada mata
pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar
belakang ekonomi orang tua.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam proses terbentuknya sumber daya manusia

yang berkualitas. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mempelajari ilmu pengetahuan baik di lembaga formal maupun nonformal

serta mengembangkan potensi diri peserta didik. Usaha sadar tersebut

ditujukan agar peserta didik memiliki pengendalian diri yang kuat, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan

masyarakat. Tujuan tersebut dapat terwujud dalam suasana belajar dan

pembelajaran yang baik dimana peserta didik terlibat aktif di dalamnya.

Sebuah proses pembelajaran yang baik hendaknya tidak hanya mengacu pada

tujuan atau hasil belajar saja, namun harus menunjukan keseimbangan antara

tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada hakikatnya, tujuan

pembelajaran adalah arah dari proses belajar mengajar yang diharapkan

mampu mewujudkan rumusan tingkah laku yang dapat dikuasai siswa setelah

menempuh pengalaman belajarnya.

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran bergantung pada proses

belajar yang dialami siswa. Keberhasilan proses belajar dapat kita lihat dari

pencapaian hasil belajar yang diperoleh siswa. Hal ini senada dengan pendapat

Azwar (2008: 163), “Hasil belajar atau keberhasilan belajar dapat dilihat dari
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tingkat prestasi yang diperoleh peserta didik dan juga prestasi belajar dapat

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai lapor, indeks

prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya.”

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa akan belajar mata

pelajaran ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya aturan

rumah tangga. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana

masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang terbatas atau langka. Ilmu

ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha

untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran.

Tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan

peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan  sehari-hari, terutama yang

terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Selain

itu, mampu menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

serta membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab yang bermanfaat

bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara serta mengenal nilai

sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk. Keberhasilan dalam

mempelajari ilmu ekonomi tersebut dapat diukur dari hasil belajar siswa.

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting sebagai indikator

keberhasilan belajar. Bagi  seorang guru,  hasil belajar  siswa merupakan

pedoman  evaluasi  bagi keberhasilan belajar siswa. Seorang guru dapat

dikatakan berhasil apabila lebih dari  separuh  jumlah  siswa (60%-75%) telah
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mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa,

hasil belajar merupakan sarana informasi yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah  mengalami

perubahan  yang bersifat  positif atau negatif. Djamarah  (2010: 97)

mengatakan tingkat keberhasilan siswa sebagai berikut.

1. Istimewa/Maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh
anak didik.

2. Baik sekali/Optimal : Apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%)
bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik.

3. Baik/Minimal : Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya
60% sampia dengan 75% saja.

4. Kurang : Apabila bahan pelajaran dikuasai kurang dari 60%.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal pada hari Senin, 10 Oktober 2016

dengan guru mata pelajaran ekonomi dan siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar

Lampung, diketahui  bahwa kelas  tersebut  belum  berhasil mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan sekolah. Hasil belajar siswa

kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Ekonomi Siswa
Kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung TP. 2016/2017

No Kelas
Nilai

Jumlah Siswa
<72 >72

1 X 1 21 6 27
2 X 2 19 5 24

Siswa 40 11 51
Persentasi (%) 78,4 % 21,6% 100%

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Utama 2 Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar ekonomi

siswa masih tergolong rendah. Siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM) yang berlaku di SMA Utama 2 Bandar Lampung berjumlah
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11 siswa dari jumlah 51 siswa atau hanya 21,6%. Sedangkan, hasil belajar

dapat dikatakan  baik  jika siswa yang  telah  mencapai  KKM sebanyak 60%-

75%. Mengacu pada standar KKM SMA secara nasional yang ditetapkan

Kemendikbud yaitu 75, menegaskan bahwa hasil belajar siswa di SMA Utama

2 Bandar Lampung tergolong rendah.

Siswa sebagai objek utama dalam kegiatan belajar di sekolah mempunyai

karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga terdapat perbedaan hasil

belajar. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dalam kegiatan

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi

hasil belajar meliputi faktor intern (dari dalam diri siswa) dan faktor ekstern

(pengaruh luar siswa). Hal  ini senada dengan pendapat Slameto (2003: 54-72)

bahwa, “Keberhasilan proses pembelajaran secara garis besar dipengaruhi oleh

faktor intern dan faktor ekstern.”

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang ada pada diri individu yang sedang belajar.
Faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh),
b. Faktor psikologi (Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan

dan kesiapan belajar) dan
c. Faktor kelelahan.

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern terdiri
dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga,

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan
latar belakang kebudayaan),

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,
relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu
sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode
belajar, dan tugas rumah) dan

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa,
teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat).



5

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, penulis akan meneliti

empat faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar. Pertama merupakan

faktor intern, yakni kesiapan belajar. Sebagian siswa beranggapan bahwa mata

pelajaran ekonomi adalah mata pelajaran yang sulit karena banyak menghapal

teori dan rumus ditambah lagi dengan kurva dan tabel. Pemikiran tersebut

menyebabkan siswa kurang tertarik pada mata pelajaran ekonomi sehingga

minat untuk belajar ekonomi sangat rendah dan berakibat pada ketidaksiapan

siswa dalam mengikuti pembelajaran ekonomi.

Kesiapan belajar diduga berpengaruh dalam proses pembelajaran ekonomi,

yang mana jika siswa telah siap belajar maka siswa akan dengan mudah

menerima penjelasan dari guru sehingga hasil belajarnya akan lebih baik. Hal

ini senada dengan pendapat Thorndike yang dikutip dalam Slameto (2003:

114), “Kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya”. Namun saat ini

kesiapan belajar siswa sangat rendah sehingga proses pembelajaran menjadi

tidak maksimal dan kurang efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa diperoleh

informasi bahwa kesiapan belajar siswa khususnya mata pelajaran ekonomi

cukup tinggi, Namun masih ada siswa yang tidak sarapan pagi, tidak

beristirahat dengan cukup setiap harinya, belajar jika disuruh oleh orang lain,

tidak mempersiapkan diri jika ada ujian bahkan tidak menyiapkan

perlengkapan belajar untuk keesokan harinya. Hal-hal tersebut diduga akan

mempengaruhi hasil belajar ekonomi.
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Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap hasil belajar adalah sikap pada

mata pelajaran, dapat positif atau negatif. Sikap positif akan mendorong siswa

lebih giat belajar sehingga termotivasi untuk memperoleh hasil belajar yang

baik. Sebaliknya sikap negatif akan membuat siswa kurang merespon pelajaran

dengan baik sehingga hasil belajarnya menjadi rendah.

Sikap siswa pada mata pelajaran ekonomi diduga berpengaruh terhadap hasil

belajar ekonomi, sehingga perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar.

Jika sikap siswa positif maka dalam diri siswa akan tumbuh minat belajar,

lebih mudah diberi motivasi dan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan.

Hal ini Senada dengan pendapat Gabe dalam Sardiman, (2008: 440), “Sikap

merupakan kesiapan yang terorganisir yang mengarahkan atau mempengaruhi

tanggapan individu terhadap obyek.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran ekonomi

diperoleh informasi bahwa sikap siswa pada mata pelajaran ekonomi dapat

dikatakan baik, namun masih ada siswa yang ribut didalam kelas, bermain

handphone saat proses pembelajaran dan tidak memperhatikan saat guru

menjelaskan. Hal-hal tersebut diduga akan mempengaruhi hasil belajar

ekonomi.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi hasil belajar yakni pemanfaatan

fasilitas belajar di sekolah. Hal ini senada dengan pendapat Sadiman (2003)

yang menyatakan bahwa, “Adanya fasilitas belajar dianggap mampu

memberikan manfaat terhadap proses belajar mengajar di sekolah”. Fasilitas

belajar di sekolah dapat bersifat fisik maupun material, selain gedung sebagai
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fasilitas utama adapula fasilitas lain berupa laboratorium (ruang praktik),

hotspot area, perpustakaan, papan tulis, LCD serta fasilitas lain. Fasilitas

belajar yang cukup tersedia jika tidak diimbangi dengan pemanfaatannya yang

optimal akan sama saja hasilnya dengan fasilitas yang minim.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah

diperoleh informasi bahwa fasilitas yang disediakan sekolah sudah cukup

lengkap. Dimana terdapat gedung/ruang kelas layak, fasilitas di dalam kelas

(meja, kursi, papan tulis), perpustakaan, laboratorium komputer, LCD dan

proyektor serta hotspot area. Namun fasilitas yang lengkap tersebut belum

dimanfaatkan secara maksimal baik oleh siswa maupun guru. Hal-hal tersebut

diduga akan mempengaruhi hasil belajar ekonomi.

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi hasil belajar yaitu latar belakang

ekonomi orang tua. Hakim (2005: 17) mengatakan bahwa, “Kondisi

lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang

diantaranya ialah adanya hubungan yang harmonis antara sesama anggota

keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai,

adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses

belajar dan pendidikan anak-anaknya”. Orang tua yang memiliki latar belakang

ekonomi tinggi kemungkinan dapat menyediakan fasilitas dan kebutuhan

belajar anak-anaknya. Selain itu, dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti

bimbingan belajar tambahan, menyediakan guru privat, kursus bahasa asing

atau keterampilan lain bahkan menyediakan layanan internet di rumah.

Sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang ekonomi rendah
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kemungkinan tidak dapat menyediakan fasilitas dan kebutuhan belajar anak-

anaknya dengan optimal. Dilain sisi, bahkan anak harus membantu orang

tuanya bekerja sehingga waktu belajar menjadi berkurang yang mengakibatkan

hasil belajar menjadi rendah.

Rendahnya jumlah pendapatan orang tua dan besarnya jumlah tanggungan

keluarga akan mengakibatkan fasilitas dan sarana belajar anak tidak terpenuhi.

Keadaan ekonomi yang sulit akan mengganggu proses belajar karena anak

menjadi kurang perhatian dan terganggu konsentrasi belajarnya. Selain itu,

orang tua dengan ekonomi rendah kemungkinan kurang memperhatikan

perkembangan kemampuan belajar anak-anaknya karena menghabiskan waktu

untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dan beberapa siswa/siswi SMA

Utama 2 Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa rata-rata orang tua atau

wali merupakan keluarga menengah ke bawah. Namun ada juga beberapa

siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Sehingga perlu diketahui

apakah latar belakang ekonomi orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar

ekonomi.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, akan

dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesiapan Belajar, Sikap pada

Mata Pelajaran, Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Sekolah dan Latar

Belakang Ekonomi Orang Tua terhadap Hasil Belajar Ekonomi pada

Siswa Kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat

diidentifikasi sebagai berikut.

1. Hasil belajar ekonomi siswa Kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung

masih tergolong rendah, hal itu terlihat dari tidak tercapainya Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah.

2. Rendahnya kesiapan belajar siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung

pada mata pelajaran ekonomi.

3. Siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi di kelas.

4. Sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi cenderung negatif, karena

menganggap pelajaran ekonomi termasuk pelajaran yang sulit.

5. Masih kurang optimalnya pemanfaatan berbagai fasilitas belajar yang

tersedia di sekolah dalam proses pembelajaran ekonomi.

6. Sebagian siswa berasal dari latar belakang ekonomi orang tua menengah ke

bawah.

7. Latar belakang ekonomi orang tua yang tergolong rendah menyebabkan

fasilitas belajar siswa kurang terpenuhi.

8. Latar belakang ekonomi orang tua yang tergolong rendah menyebabkan

siswa tidak memiliki waktu belajar yang cukup dikarenakan harus

membantu orang tua bekerja.

9. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan

kurang memahami pembelajaran ekonomi.

10. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat kurang sehingga siswa tidak

dapat menggali potensi diri.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tampak

bahwa masalah  hasil belajar ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh

karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan maka masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ada atau tidaknya pengaruh kesiapan

belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan

latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa

kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai  berikut.

1. Apakah ada pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

2. Apakah ada pengaruh sikap pada mata pelajaran terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah terhadap hasil

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?

4. Apakah ada pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017?
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5. Apakah ada pengaruh kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran,

pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi orang

tua terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap pada mata pelajaran terhadap hasil

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah

terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

4. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap

hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

5. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran,

pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi orang

tua terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

a. Untuk mengkaji dan mengimplementasikan kesiapan belajar, sikap pada

mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar

belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa

kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

sehingga nilai yang dicapai siswa menjadi optimal.

b. Memberikan analisis kritis terhadap variabel kesiapan belajar, sikap pada

mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar

belakang ekonomi orang tua sehingga pada akhirnya dapat membentuk

karakter siswa yang cerdas dan meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi sekolah, hasil  penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan

yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan sekolah dan proses

pembelajaran.

b. Bagi guru, sumbangan pemikiran tentang pentingnya memperhatikan

kesiapan belajar, sikap anak pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas

belajar sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua serta alternatif

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa.

c. Bagi siswa, sebagai  pijakan untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar

sehingga kompetensi dapat meningkat secara optimal.

d. Bagi peneliti, sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu yang

telah diperoleh dan syarat menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesiapan belajar (X1), sikap pada mata pelajaran

(X2), pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah (X3), latar belakang ekonomi

orang tua (X4) dan hasil belajar ekonomi (Y).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Utama 2 Bandar Lampung

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kesiapan Belajar

Kesiapan merupakan kondisi dimana seseorang sudah siap menerima dan

melakukan perintah yang diberikan oleh orang lain. Artinya kesiapan belajar

adalah suatu kondisi dimana siswa sudah siap menerima dan melakukan

perintah yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal ini

senada dengan pendapat Drever dalam Slameto (2003: 59) yang

mengemukakan bahwa, “Kesiapan belajar adalah preparedness to respond

or react maksudnya kesiapan adalah persiapan untuk memberikan respon

atau bereaksi atas perintah yang di terimanya.”

Indikator kesiapan belajar dalam penelitian ini adalah kondisi fisik siswa,

mental, emosional, kebutuhan dan pengetahuan. Kondisi fisik meliputi

pendengaran, penglihatan dan kesehatan. Kondisi mental menyangkut

kepercayaan pada diri sendiri dan penyesuaian diri (mampu berkomunikasi).

Kondisi emosional meliputi kejujuran dan persiapan yang matang.

Kebutuhan misalnya buku pelajaran, catatan pelajaran dan perlengkapan

belajar. Sedangkan pengetahuan misalnya membaca buku pelajaran atau

mencari informasi di media cetak serta internet.
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Di bawah ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan

belajar dari beberapa pendapat, sebagai berikut.

1) Menurut Darsono (2000: 27) faktor kesiapan meliputi.
a) Kondisi fisik yang tidak kondusif

Misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang
dibutuhkan untuk belajar.

b) Kondisi psikologis yang kurang baik
Misalnya gelisah, tertekan dan sebagainya merupakan kondisi awal
yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar.

2) Menurut Djamarah (2002: 35) faktor-faktor kesiapan meliputi.
a) Kesiapan fisik

Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, mengantuk, dan
sebagainya)

b) Kesiapan psikis
Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada
motivasi intrinsik.

c) Kesiapan Materiil
Misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku
bacaan, catatan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesiapan belajar

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi fisik (kesehatan), kondisi

psikologis (kejiwaan) dan kesiapan materi (bahan belajar).

Kesiapan belajar merupakan kondisi yang harus dimiliki siswa, karena

proses belajar yang disertai dengan adanya kesiapan akan memudahkan

siswa untuk menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru.

Selain itu, kesiapan belajar juga perlu diperhatikan karena dapat mendorong

siswa untuk memberikan respon yang positif sehingga berpengaruh terhadap

keberhasilan belajar. Jika siswa berhasil dalam pembelajaran sebelumnya,

kemungkinan besar siswa akan berhasil dalam pembelajaran berikutnya. Hal

ini senada dengan pendapat Thorndike dalam Slameto (2003: 114),

“Kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya.”
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Kondisi siswa yang siap menerima pelajaran dari guru juga akan membawa

dampak yang positif bagi siswa. Kesiapan belajar akan mendorong siswa

memahami apa yang diajarkan oleh guru guna merespon pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh guru serta memberikan gambaran tentang

keterkaitan antara materi yang telah dan akan diajarkan.

Di bawah ini dikemukakan prinsip-prinsip kesiapan belajar dari beberapa

pendapat, sebagai berikut.

1) Menurut Slameto (2003: 115) prinsip-prinsip kesiapan meliputi.
a) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh

mempengaruhi)
b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh

manfaat dari pengalaman
c) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap

kesiapan
d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode

tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

2) Menurut Soemanto (2011: 192) prinsip bagi perkembangan readiness
meliputi.
a) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk

readiness.
b) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis

individu.
c) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-

fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang
rohaniah.

d) Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk
pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan
seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya.

Berdasarkan pendapat di atas prinsip-prinsip dalam kesiapan belajar

meliputi interaksi saling pengaruh dan mempengaruhi antara guru dengan

siswa, kematangan jasmani dan rohani dalam pembelajaran, kondisi atau

pengalaman siswa akan mempengaruhi kesiapan belajar dan kesiapan untuk

melaksanakan sesuatu akan mempengaruhi kepribadiannya.
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Kesiapan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran.

Dengan memiliki kesiapan belajar yang baik maka sesuatu yang dihasilkan

akan menjadi lebih baik dibandingkan hasil yang dicapai tanpa adanya

sebuah kesiapan yang baik. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan

bahwa kesiapan belajar adalah suatu kondisi dimana siswa siap secara fisik,

psikologis dan materiil untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh

guru. Kesiapan juga ditunjukan dengan kondisi siap melaksanakan,

mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru

pada diri siswa.

2. Sikap Pada Mata Pelajaran

a. Pengertian Sikap

Sikap merupakan kecenderungan atau tingkah laku seseorang dalam

merespon informasi yang diterimanya. Hal ini senada dengan pendapat

Purwanto (2007: 141) yang mengatakan bahwa, “Sikap yang dalam

bahasa Inggris disebut attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu

perangsang dan suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu

terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi.”

Sikap merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya siswa

dalam belajar karena sikap menentukan bagaimana individu merespon

setiap pembelajaran yang diterimanya. Sikap siswa pada mata pelajaran

bisa positif dan negatif. Seperti yang diungkapkan Slameto (2003: 188)

“Sikap selalu berkenaan dengan objek, dan sikap terhadap objek ini

disertai dengan perasaan positif dan negatif.”
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Orang akan bersikap positif terhadap apa yang dianggapnya penting dan

bersikap negatif terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai atau

merugikan bagi dirinya. Seperti yang ungkapkan Gabe dalam Sardiman,

(2008: 440), “Sikap merupakan kesiapan yang terorganisir yang

mengarahkan atau mempengaruhi tanggapan individu terhadap obyek”.

Sikap merupakan perwujudan suka atau tidak suka dan menunjukan

kecenderungan terhadap sesuatu yang ia hadapi. Seperti yang

diungkapkan oleh Hadis (2006: 38), “Sikap dapat diartikan sebagai

kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu objek atau

rangsangan tertentu”. Sedangkan menurut Bruno dalam Syah (2005:

120), “Sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk

bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang.”

Sikap siswa mempengaruhi intensitas seseorang dalam belajar. Bila sikap

belajar positif, maka intensitas belajarnya lebih tinggi namun bila sikap

belajarnya negatif akan mengakibatkan intensitas belajarnya lebih

rendah. Sikap belajar yang positif akan memperlancar proses belajar

siswa, karena belajar akan terjadi secara optimal dalam diri siswa apabila

ia memiliki minat untuk mempelajari sesuatu. Siswa yang sikap

belajarnya positif akan belajar dengan aktif. Berbeda dengan siswa yang

sikap belajarnya negatif, siswa cenderung malas dalam belajar dan

menganggap belajar adalah hal yang membosankan. Berdasarkan uraian

di atas sikap adalah kecenderungan siswa yang berupa respon positif atau

negatif terhadap suatu subjek atau objek.
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b. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap yang terbentuk dan perubahan sikap dalam diri seseorang bukan

hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri namun juga dari faktor eksternal

(luar). Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmadi (2007: 156),

“Terbentuknya suatu sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial

dan kebudayaan misalnya keluarga, norma, agama, dan adat istiadat”.

Dalam perkembangannya, sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan

norma-norma yang mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang

satu dengan yang lainnya. Hal ini senada dengan Ahmadi (2007: 157)

yang mengatakan bahwa, “Hal ini karena sikap tidak akan terbentuk

tanpa interaksi manusia terhadap objek  tertentu atau suatu objek.”

Sikap seseorang tidak terbentuk begitu saja. Menurut Slameto (2003:

189), sikap terbentuk melalui berbagai cara antara lain.

1) Melalui pengalaman yang berulang-ulang atau dapat pula melalui
suatu pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam
(pengalaman traumatic).

2) Melalui imitasi (peniruan)
Peniruan dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
Peniruan dapat terjadi apabila seorang individu memiliki minat
terhadap apa yang diminatinya.

3) Melalui sugesti
Sugesti adalah seseorang yang membentuk sikap terhadap suatu objek
tanpa ada suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tetapi semata-mata
karena pengaruh orang lain yang dianggap memiliki wibawa.

4) Melalui identifikasi
Merupakan peniruan terhadap orang lain atau organisasi terutama
yang dianggap memiliki keterkaitan emosional dengan individu
tersebut. Sifat meniru tersebut lebih banyak dalam hal menyamai.
Misalnya, pengikut dengan pemimpin, siswa dengan guru, anak
dengan ayah.
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Sikap siswa dapat dipengaruhi pula oleh motivasi dari dalam dirinya

sendiri sehingga ia dapat menentukan sikap belajarnya. Menurut

Djamarah (2008: 43-44), “Bagi siapapun yang ingin sukses dalam belajar

harus memiliki sikap mental cendekia”. Sikap mental cendekia yang

sebaiknya dimiliki adalah jujur dalam segala hal, cerdas dalam berpikir,

percaya diri, optimis, mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan tidak

merasa cepat puas atas hasil belajar yang didapat. Sikap itulah yang

mendasari dan mendorong ke arah perbuatan belajar. Sikap memiliki

kecenderungan untuk bertahan, sehingga perubahan sikap bukan hal yang

mudah untuk dilakukan.

c. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa faktor pengalaman atau

hasil belajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam

terbentuknya perkembangan sikap individu. Berikut ini faktor-faktor

yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (2005: 30-38).

1) Pengalaman Pribadi
Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi
tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah
dengan sikap orang yang dianggap penting.

3) Pengaruh Kebudayaan
Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap
kita terhadap berbagai masalah.

4) Media Massa
Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi
lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif
cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh
terhadap sikap konsumennya.
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5) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama
Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga
agama sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan
jika kalau pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6) Faktor Emosional
Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari
emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau
pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Berdasarkan ungkapan di atas, diketahui bahwa perubahan sikap

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun sikap cenderung bertahan,

namun dalam kenyataannya perubahan-perubahan sikap tetap terjadi

sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

d. Komponen Sikap

Komponen sikap dibagi menjadi tiga yaitu kognitif (kepercayaan yang

dimiliki individu), afektif (perasaan yang menyangkut aspek emosional)

dan konatif (kecenderungan berperilaku). Hal ini senada dengan pendapat

Walgito (2004: 57) yang mengatakan bahwa, “Sikap mengandung tiga

komponen” sebagai berikut.

1) Komponen kognitif merupakan representasi apa  yang dipercayai oleh
individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan yang
dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan
(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang
kontroversial.

2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek
emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling
dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling
bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah
mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan
perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku
tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi
tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap
sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang
dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang
adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.
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Terdapat tahapan siswa dalam bersikap. Menurut Silverius dalam Riyono

(2005: 11), “Sikap meliputi lima tingkat kemampuan” yaitu.

1) Menerima (Receiving)
Tingkat ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa untuk
ikut dalam suatu fenomena atau stimulus khusus. Misalnya dalam
kegiatan pembelajaran di kelas. Kata-kata kerja operasional yang
dapat digunakan untuk rumusan indikatornya adalah menanyakan,
menyebutkan, mengikuti, dan menyeleksi.

2) Menanggapi / Menjawab (Responding)
Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya menghadiri suatu fenomena
tetapi juga bereaksi terhadapnya. Kata-kata kerja operasional yang
dapat digunakan untuk rumusan indikatornya adalah menjawab,
berbuat, melakukan, dan menyenangi.

3) Menilai (Valuing)
Tingkat ini berkenaan dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap
sesuatu obyek atau fenomena tertentu. Tingkat ini berjenjang mulai
dari hanya sekedar penerimaan sampai pada tingkat komitmen yang
lebih tinggi. Kata-kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk
rumusan indikatornya adalah membedakan, mempelajari, dan
membaca.

4) Organisasi (Organization)
Hasil belajar pada tingkat ini berkenaan  dengan organisasi suatu nilai
(merencanakan suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhannya).
Kata-kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk rumusan
indikatornya adalah menyiapkan, mempertahankan, mengatur,
menyelesaikan, dan menyusun.

5) Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai
Hasil belajar pada tingkat ini meliputi banyak kegiatan, tapi
penekanannya lebih besar diletakkan pada kenyataan bahwa tingkah
laku itu menjadi ciri khas atau karakteristik siswa tersebut. Kata-kata
kerja operasional yang dapat digunakan untuk rumusan indikatornya
adalah menerapkan, membenarkan cara pemecahan masalah, dan
sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, tingkatan sikap siswa terhadap pembelajaran

dibagi menjadi lima yaitu menerima (receiving), menanggapi/menjawab

(responding), menilai (valuing), organisasi (organization) dan

karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai.
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e. Sikap Siswa terhadap Pelajaran Ekonomi

Sikap memiliki peranan dalam pencapaian dan keberhasilan belajar.

Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek dan subjek dimana sikap

disertai dengan perasaan positif dan negatif. Orang akan memiliki sikap

positif, bila objek atau subjek itu bernilai dalam pandangannya dan ia

akan bersikap negatif terhadap objek atau subjek yang dianggapnya tidak

bernilai atau juga merugikan.

Penilaian siswa terhadap pelajaran diperoleh melalui pengalaman

langsung berdasarkan interaksi dalam pembelajaran, namun dapat juga

atas pengalaman tidak langsung seperti berita-berita dan cerita dari orang

lain. Sikap siswa terhadap mata pelajaran akan sangat mempengaruhi

kelancaran proses pembelajaran. Sikap siswa yang positif akan

membantu kelancaran proses pembelajaran, sedangkan sikap siswa yang

negatif akan menghambat kelancaran proses pembelajaran ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi

merupakan kecenderungan siswa untuk bertindak dan bereaksi senang

atau tidak senang terhadap pelajaran ekonomi. Hal ini senada dengan

ungkapan Ahmadi (2007: 150) “Sikap adalah kesiapan merespons secara

konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi”.

Sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi adalah kecenderungan

positif atau negatif yang ditampilakan siswa dalam merespon pelajaran

ekonomi berdasarkan penilaian terhadap pelajaran tersebut yang dapat

dilihat dari hasil belajar siswa.
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3. Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Sekolah

Menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran kegiatan pembelajaran

siswa-siswinya merupakan kewajiban sekolah demi terwujudnya tujuan dari

proses pembelajaran. Penyediaan fasilitas yang lengkap dan didukung

dengan pemanfaatan yang baik serta optimal akan sangat menunjang

kelancaran proses pembelajaran. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan

belajar di kelas sedang mempelajari mata pelajaran ekonomi materi pasar

modal, jika guru menggunakan proyektor dan memberikan video kronologi

mekanisme pasar modal di Indonesia serta memberikan contoh-contoh

instrumen yang di jual di pasar modal, maka materi akan lebih terserap oleh

siswa. Dapat kita contohkan pula, jika pembelajaran di kelas sedang

membahas materi bank dan lembaga keuangan non bank. Guru dapat

menunjukan gambar-gambar yang membedakan antara keduanya. Dengan

melihat secara visual, siswa dapat menyerap pembelajaran lebih mudah

karena bukan hanya sekedar membayangkan namun melihat contohnya

langsung sehingga dapat mengingat materi lebih lama.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa fasilitas belajar akan

memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran. Senada dengan hal

tersebut, Arikunto (2006: 16) mengungkapkan bahwa, “Fasilitas dapat

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar

segala pelaksanaan suatu usaha”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat

diartikan bahwa fasilitas belajar di sekolah adalah segala sesuatu yang dapat

memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pembelajaran di

sekolah.



25

Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah dapat bersifat fisik maupun

material, selain gedung sebagai fasilitas utama di sekolah, ada fasilitas

lainnya berupa laboratorium (ruang praktik), hotspot area, perpustakaan,

papan tulis, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kelancaran

proses pembelajaran di sekolah. Kelengkapan fasilitas belajar di sekolah

sangatlah penting, semakin lengkap fasilitas yang ada, semakin tinggi pula

tingkat kelancaran proses pembelajaran dan merujuk kepada keberhasilan

proses pembelajaran dan diharapkan berakibat pada hasil belajar yang baik.

Pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah membantu proses belajar. Senada

dengan Sadiman (2003) yang menyatakan bahwa, “Adanya fasilitas belajar

dianggap mampu memberikan manfaat terhadap proses belajar mengajar di

sekolah”, seperti.

1) Memberi rasa nyaman dan sebagai penunjang kelancaran proses
pembelajaran.

2) Memberikan daya tarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi
belajar.

3) Penyampaian materi akan lebih jelas dan lebih cepat dipahami oleh siswa
sehingga siswa menguasai materi yang disampaikan oleh guru.

4) Menunjang terhadap penggunaan metode mengajar yang lebih bervariasi
5) Membantu siswa untuk lebih banyak melakukan kegiatan belajar yang

aktif, bukan hanya sekedar mendengar saja tetapi juga mengamati,
melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.

Secara garis besar, fasilitas belajar yang didukung pemanfaatan yang

optimal akan meningkatkan mutu pengajaran. Sebagaimana dikemukakan

oleh Nasution (2005: 76) bahwa, “Untuk memperbaiki mutu pengajaran

harus didukung oleh berbagai fasilitas, sumber belajar dan tenaga pembantu

antara lain diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk

memungkinkan murid belajar secara individual.”
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Fasilitas belajar dibagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/1975 dalam Daryanto (2006:

51), “Fasilitas belajar terdiri dari 3 kelompok besar” sebagai berikut.

1) Bangunan dan perabot sekolah
Bangunan di sekolah pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan
pendidikan dan harus layak untuk ditempati siswa pada proses kegiatan
belajar mengajar di sekolah. Bangunan sekolah terdiri atas berbagai
macam ruangan. Secara umum jenis ruangan ditinjau dari fungsinya
dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan untuk menampung proses
kegiatan belajar mengajar baik teori maupun praktek, ruang administrasi
untuk proses administrasi sekolah dan berbagai kegiatan kantor, dan
ruang penunjang untuk kegiatan yang mendukung proses belajar
mengajar. Sedangkan perabot sekolah yang pada umumnya terdiri dari
berbagai jenis mebel, harus dapat mendukung semua semua kegiatan
yang berlangsung di sekolah, baik kegiatan belajar mengajar maupun
kegiatan administrasi sekolah.

2) Alat pelajaran
Alat pelajaran yang dimaksudkan di sini adalah alat peraga dan buku-
buku bahan ajar. Alat peraga berfungsi untuk memperlancar dan
memperjelas komunikasi dalam proses belajar mengajar antara guru dan
siswa. Buku-buku pelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar
mengajar, biasanya terdiri dari buku pegangan, buku pelengkap, dan
buku bacaan.

3) Media pendidikan
Media pengajaran merupakan sarana non personal yang digunakan atau
disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan dalam proses
belajar untuk mencapai tujuan instruksional. Media pengajaran dapat
dikategorikan dalam media visual yang menggunakan proyeksi, media
auditif, dan media kombinasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, fasilitas belajar di sekolah dibagi menjadi

tiga kelompok besar yaitu bangunan dan perabot sekolah (ruang belajar teori

dan praktek serta mebel seperti meja, kursi dan papan tulis), alat pelajaran

(alat peraga dan buku-buku pelajaran) dan terakhir media pendidikan (media

visual menggunakan proyeksi dan media auditif). Ketiga fasilitas sekolah di

atas akan diteliti seberapa besar pemanfaatannya dalam kegiatan belajar

mengajar di sekolah, terutama pada mata pelajaran ekonomi.



27

4. Latar Belakang Ekonomi Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan perkembangan

pendidikan seseorang yang artinya menentukan keberhasilan belajar

seoranga siswa.

Menurut Hakim (2005: 17), “Kondisi lingkungan keluarga yang sangat
menentukan keberhasilan belajar seseorang diantaranya ialah adanya
hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga, tersedianya
tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, adanya perhatian yang
besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan
anak-anaknya”.

Kondisi tersebut dapat diwujudkan apabila orang tua memiliki latar

belakang ekonomi yang baik. Latar belakang ekonomi meliputi jumlah

pendapatan dan jumlah tanggungan orang tua, akan diuraikan berikut ini.

a. Pendapatan Orang Tua

Perekonomian orang tua mempunyai peranan penting terhadap

perkembangan anak-anak. Misalnya anak dari keluarga yang

perekonomiannya cukup, akan mendapat kesempatan yang lebih luas

dalam memperkenalkan bermacam-macam kecakapan, yang mana

kecakapan-kecakapan tersebut tidak mungkin dapat dikembangkan jika

tidak ada sarana yang mendukungnya. Sebagai contoh, seorang anak

yang berbakat seni musik tidak dapat mengembangkan bakatnya jika

tidak didukung alat-alat musik di rumah. Contoh lainnya, seorang anak

yang berbakat dalam bidang komputer, tidak dapat mengembangkan

kemampuannya apabila tidak didukung dengan komputer sebagai alat

yang mendukung potensinya.
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Selain itu, ekonomi orang tua juga mempengaruhi hubungan sosial antara

anak dan orang tuanya. Bagi keluarga yang ekonominya cukup, orang tua

tidak terlalu disibukkan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya,

sehingga hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih baik sebab

anak mendapatkan perhatian. Berbeda dengan keluarga yang ekonominya

rendah, orang tua lebih disibukkan dengan urusan mencukupi kebutuhan

sehingga anak menjadi kurang perhatian. Secara umum pendapat di atas

adalah benar tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya, “Status sosial

ekonomi keluarga bukanlah satu-satunya faktor yang mutlak menentukan

perkembangan anak” (Ahmadi, 2007: 91).

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan belajar

anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan

pokoknya, misalnya makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-

lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja,

kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas

tersebut dapat dipenuhi jika kondisi ekonomi orang tua mendukung. Hal

ini senada dengan pendapat Syah (2005: 153) bahwa, “Fasilitas belajar

hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang”.

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung dapat mengganggu

belajar anak. Menurut Suryabrata (2004: 234), “Jika anak hidup dalam

keluarga yang kurang mampu, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi,

akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga

terganggu”. Akibat lainnya, anak selalu dirundung kesedihan sehingga
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anak merasa minder dengan teman lain, hal ini akan mengganggu belajar

anak. Syah (2005: 155) juga mengungkapkan, “Bahkan anak harus

bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tuanya walaupun

sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja, hal yang begitu juga akan

menggangu belajar anak.”

Tidak semua anak yang hidup dalam keluarga ekonomi rendah mendapat

hasil belajar yang rendah pula. Menurut Slameto (2003: 64), “Tidak

dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba

kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah,

justru keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih

giat dan akhirnya sukses besar”. Sebaliknya anak yang hidup dalam

keluarga ekonomi tinggi, mempunyai kecenderungan dimanjakan oleh

orang tuanya. Sehingga anak hanya bersenang-senang dan foya-foya,

akibatnya anak tidak menganggap belajar sebagai hal yang penting. Anak

juga kurang memusatkan perhatiannya kepada belajar sehingga hasil

belajar anak menjadi rendah.

Pendapatan adalah gambaran yang jelas tentang posisi ekonomi keluarga

yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga yang

dibagi menjadi tiga kelompok (pendapatan tinggi, sedang, dan rendah)

yang diperoleh dalam waktu tertentu. Menurut Winardi dalam Lestari

(2005: 18), “Pendapatan adalah semua perolehan yang diterima oleh

seseorang dalam satu bulan atau satu tahun yang dapat diukur dengan

nilai ekonomis”. Sedangkan menurut Adi dalam Lestari (2005: 8)
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“Pendapatan adalah jumlah keseluruhan penghasilan dari pekerjaan

utama dan sampingan”. Artinya pendapatan merupakan jumlah uang

yang terkumpul baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Tingkat

pendapatan rumah tangga dapat diketahui berdasarkan tingkat

pengeluaran rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistika dalam Atikah

(2002: 17) “Tingkat pengeluaran rumah tangga seimbang dengan tingkat

pendapatan rumah tangga, semakin besar pendapatan maka semakin

besar pula pengeluaran rumah tangga”. Menurut Badan Pusat Statisitik

(BPS) 2008 pendapatan digolongkan menjadi empat sebagai berikut.

1. Golongan pendapatan sangat tinggi (> Rp3.500.000 per bulan)

2. Golongan pendapatan tinggi (Rp2.500.000 - Rp3.500.000 per bulan)

3. Golongan pendapatan sedang (Rp1.500.000 - Rp2.500.000 per bulan)

4. Golongan pendapatan rendah (< Rp1.500.000 )

Faktor ekonomi orang tua sangat mempengaruhi tingkat pendidikan yang

dicapai anak-anaknya. Senada dengan Gerungan (2000: 181-182) yang

berpendapat bahwa, “Orang tua dapat mencurahkan perhatian yang

mendalam kepada pendidikan anak-anaknya apabila ia tidak disulitkan

dengan perkara kebutuhan primer kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa untuk dapat

memberikan pendidikan secara maksimal kepada anak-anaknya orang tua

harus memiliki pendapatan yang cukup. Karena selain biaya sekolah juga

diperlukan sarana penunjang agar proses belajar dapat berjalan lancar dan

memberikan hasil yang baik.
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b. Jumlah Tanggungan Keluarga

Faktor lain yang mempengaruhi latar belakang ekonomi orang tua adalah

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Sependapat

dengan ungkapan Ritongga dalam Lestari (2005: 23) yang mengatakan

bahwa, “Selain dipengaruhi oleh pendapatan, faktor lain yang

mempengaruhi keadaan ekonomi adalah konsumsi dan pengeluaran,

yaitu besarnya pendapatan, komposisi rumah tangga dan tuntutan

lingkungan”. Komposisi rumah tangga yang dimaksudkan adalah jumlah

anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua.

Jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pemenuhan

kebutuhan keluarga semakin besar pula, termasuk pemenuhan pendidikan

anaknya. Selain itu, semakin besar jumlah anggota keluarga waktu yang

tersedia untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya akan semakin

berkurang pula. Disisi lain, kesempatan untuk memberikan pendidikan

yang lebih tinggi juga semakin terbuka pada keluarga yang memiliki

tanggungan yang lebih sedikit. Dengan demikian, besarnya pendapatan

orang tua dan besarnya jumlah anggota keluarga dapat berakibat pada

perhatian orang tua terhadap anak baik secara ekonomi maupun psikis

yang berakibat pada keberhasilan belajar seorang siswa.

5. Hasil Belajar Ekonomi

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk

mempelajari sesuatu yang belum diketahui. Seperti yang dikemukakan oleh

Dimyati dan Mudjiono (2006: 7), “Belajar merupakan tindakan dan perilaku
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siswa yang kompleks”. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadi atau tidak terjadinya proses

belajar. Proses belajar terjadi karena siswa memperoleh sesuatu yang ada di

lingkungan sekitar.

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri siswa sebagai hasil interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek  tingkah laku. Hal ini

sependapat dengan Slameto (2003: 2) yang menyatakan bahwa, “Belajar

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”

Terdapat banyak definisi belajar. Ilahi (2012: 91) menyatakan, “Definisi

belajar dalam teori pendidikan mencakup konsep secara keseluruhan yang

dapat dimanifeskan melalui pengamatan dan penelitian dalam perspektif

kehidupan manusia”. Sedangkan Gagne dalam Slameto (2003: 13),

memberikan dua definisi tentang belajar sebagai berikut.

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

diperoleh dari instruksi.

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Ilahi

(2012: 93), “Ada dua faktor yang mendukung kegiatan belajar mengajar
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seseorang. Pertama, faktor internal yang berupa kesadaran diri dan kedua,

faktor eksternal berupa lingkungan sekitar yang mendukung proses belajar”.

Ilahi (2012: 95) juga menyebutkan, “Ada enam kondisi psikologis yang

mempengaruhi belajar anak didik dalam setiap proses pembelajaran yaitu:

(a) motivasi, (b) konsentrasi, (c) reaksi, (d) organisasi, (e) pemahaman dan

(f) ulangan.

Keberhasilan belajar tidak tercapai begitu saja, terdapat hal-hal yang harus

diperhatikan. Slameto (2003: 27-28) mengemukakan prinsip-prinsip belajar

sebagai berikut.

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional.

2) Belajar harus dapat menimbulkan  reinforcement  dan motivasi yang
kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional.

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat
mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan
efektif.

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
b. Sesuai hakikat belajar

1) Belajar itu proses kontinyu, maka  harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya.

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery.
3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian satu

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang
diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon  yang
diharapkan.

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari
1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur,

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap
pengertiannya.

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai
dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

d. Syarat keberhasilan belajar
1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang.
2) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa
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Berdasarkan uraian di atas, belajar merupakan perubahan tingkah laku yang

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi

segenap aspek organisme  atau pribadi. Belajar juga dapat diartikan sebagai

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya atau suatu proses yang dapat dilakukan seorang

individu untuk mencapai tujuan yaitu hasil belajar.

Hasil belajar merupakan nilai, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) “Hasil belajar merupakan hasil

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

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar yang

dapat dilihat dari nilai yang diperoleh.

Hamalik (2004: 30) mengatakan bahwa, “Bukti bahwa seseorang telah
belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut,
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi
mengerti. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek, hal ini akan
tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek itu
sebagai berikut.
a) Pengetahuan, f) Emosional,
b) Pengertian, g) Hubungan sosial,
c) Kebiasaan, h) Jasmani,
d) Keterampilan, i)  Etis atau budi pekerti dan
e) Apresiasi, j) Sikap

Belajar merupakan proses dimana seseorang berusaha untuk memperoleh

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Hal ini didukung

oleh pendapat Sukmadinata (2007: 102), yang mengatakan bahwa, “Hasil

belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”.
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Sedangkan menurut Susanto (2013: 5), “Hasil belajar secara sederhana yaitu

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”. Susanto

(2013: 6) juga mengungkapkan bahwa, “Hasil belajar meliputi pemahaman

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor) dan sikap

siswa (aspek afektif).”

Agar memperoleh hasil yang diinginkan tentunya diperlukan perencanaan

yang matang dan usaha yang keras, begitu juga dalam belajar. Untuk

mendapatkan hasil yang memuaskan siswa harus siap dalam belajar dan

bersikap positif dalam menerima materi yang disampaikan guru. Karena

proses belajar akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam belajar dan

mengetahui seberapa besar tingkat prestasi belajar yang diperoleh siswa.

Setiap siswa pada dasarnya menginginkan dapat mencapai hasil belajar yang

baik. Namun, pada fakta di lapangan tidak sedikit pula siswa yang

mengalami kegagalan belajar karena berbagai faktor yang mempengaruhi.

Menurut  Wasliman dalam Susanto  (2013: 12) “Hasil belajar yang dicapai

oleh peserta  didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal”.

a. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari
dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya.
Faktor  internal ini meliputi, kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi
belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan
kesehatan.

b. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang
memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas,  dapat diartikan  bahwa  hasil belajar

merupakan berakhirnya puncak peroses belajar yang  perubahannya  ke arah

lebih baik yang dicapai seseorang setelah menempuh proses belajar.
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Keberhasilan siswa dalam belajar bergantung dari kesiapan dan sikap pada

mata pelajaran serta faktor luar yang mendukung yaitu pemanfaatan fasilitas

belajar sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua. Hasil belajar

memiliki arti penting dalam proses pembelajaran di sekolah yang dapat

dijadikan tolak ukur keberhasilan proses tersebut.

Pada jenjang SMA siswa akan mengenal mata pelajaran ekonomi. Ekonomi

berasal dari bahasa Yunani yang artinya aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi

pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola

sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka serta mempelajarai

bagaimana manusia menentukan pilihannya.

Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan dan pengertian tentang

gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam

usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Suherman (2001: 3) sebagai salah satu cabang dari pohon ilmu

pengetahuan yang amat besar dan luas, ilmu ekonomi diberi gelar sebagai

The Oldest Art and The Newest Science atau ekonomi adalah seni yang

tertua dan ilmu pengetahuan termuda.

Banyak definisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Anthony dalam Suherman

(2001: 7-8) telah mengumpulkan sekurang kurangnya enam buah definisi

ilmu ekonomi dari berbagai ahli lain. Keenam definisi tersebut masing-

masing sebagai berikut.

1) Ilmu ekonomi atau ilmu politik adalah suatu studi tentang kegiatan-
kegiatan yang, dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau
melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia.
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2) Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang
menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber
produk yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan
berbagai barang serta mendistribusikan.

3) Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka
sehari-hari, mendapat dan menikmati kehidupan.

4) Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana berprilaku seperti untuk
mengorganisir kegiatan-kegiatan produksi dan konsumsinya.

5) Ilmu ekonomi adalah sutau studi tentang cara memperbaiki masyarat.

Berdasarkan pendapat di atas, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi

tentang bagaimana manusia baik secara individu atau kelompok memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya.

Berikut ini karakteristik mata pelajaran ekonomi:

1) Mata pelajaran ekonomi muncul dari adanya fenomena ekonomi yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

2) Mata pelajaran ekonomi mengembangkan fakta-fakta ekonomi yang
terjadi untuk dijelaskan secara rasional

3) Analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah metode pemecahan
masalah

4) Inti dari ilmu ekonomi adalah menemukan alternatif terbaik.
5) Munculnya ilmu ekonomi dikarenakan adanya kelangkaan alat pemuas

kebutuhan manusia, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas (Puskur
Balitbang Depdiknas dalam Asrofi (2015: 33).

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa karakteristik mata pelajaran

ekonomi yaitu mempelajari fakta-fakta ekonomi yang dituangkan dalam

bentuk teori dan digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah.

Ilmu ekonomi dalam SMA khususnya kelas X semester ganjil membahas

tentang kebutuhan manusia, sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan

manusia yang tidak terbatas, masalah pokok ekonomi, biaya peluang, sistem

ekonomi, perilaku konsumen dan produsen, arus lingkaran kegiatan

ekonomi, elastisitas serta pasar output dan pasar input. Peserta didik dituntut
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untuk dapat mendeskripsikan dan memahami konsep dasar ilmu ekonomi

(ekonomi mikro). Pemahaman ini bermanfaat bagi para siswa dalam

memahami peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari

serta membekali siswa tentang konsep ekonomi yang diperlukan untuk

mendalami ilmu ekonomi pada jenjang selanjutnya.

Dengan demikian, hasil belajar ekonomi adalah suatu pencapaian atau bukti

telah mengikuti proses belajar dalam pelajaran ekonomi yang dilaksanakan

di sekolah. Hasil yang dicapai akan nampak dalam bentuk nilai yang telah

distandarisasikan dalam bentuk huruf maupun angka.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Hasil Penelitian
1 Anggita

Dwi
Jayanti
(2016)

Pengaruh Persepsi Siswa
tentang Kompetensi Guru,
Motivasi Berprestasi dan
Sikap Siswa pada Mata
Pelajaran terhadap Hasil
Belajar Ekonomi Kelas X
MAN 1 Pesawaran Tahun
Pelajaran 2015/2016

Ada pengaruh tidak
langsung motivasi
berprestasi terhadap hasil
belajar ekonomi melalui
sikap siswa pada mata
pelajaran dikelas X MAN 1
Pesawaran hal ini
dibuktikan dengan tingkat
pengaruh sebesar 7,733%.

2 Erna
Kusmiyati
(2012)

Hubungan Status Sosial
Ekonomi Orang Tua Siswa
dan Ketersediaan Fasilitas
Belajar Siswa di Rumah
dengan Hasil Belajar IPS
Terpadu pada siswa kelas
VII Semester Ganjil SMP
Negeri 18 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2010/2011

Terdapat hubungan status
sosial ekonomi orang tua
siswa dan ketersediaan
fasilitas belajar siswa di
rumah dengan hasil belajar
IPS Terpadu pada siswa
kelas VII Semester Ganjil
SMP Negeri 18 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2010/2011 yang ditunjukan
oleh hasil uji korelasi ganda
atau multiple bahwa Fhitung>
FTabel yang artinya Ho ditolak
dan H1 diterima.
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Tabel 2. Lanjutan
3 Fima

Lusia
(2016)

Pengaruh Pemanfaatan
Fasilitas Belajar di
Sekolah, Perhatian Orang
Tua dan Motivasi
Berprestasi terhadap Hasil
Belajar Ekonomi pada
Siswa Kelas X SMA N
Bandar Sribhawono Tahun
Pelajaran 2015/2016

Ada pengaruh pemanfaatan
fasilitas belajar di sekolah,
perhatian orang tua dan
motivasi berprestasi
terhadap hasil belajar
ekonomi pada siswa kelas X
SMA N Bandar Sribhawono
Tahun Pelajaran 2015/2016
sebesar 35,5%

4 Imam
Asrofi
(2016)

Pengaruh Kesiapan
Belajar, Disiplin Belajar
dan Aktivitas Belajar
terhadap Hasil Belajar
Ekonomi Siswa Kelas X
Semester Ganjil SMA
Negeri 1 Sendang Agung
Tahun Pelajaran
2015/2016

Ada pengaruh kesiapan
belajar, disiplin belajar dan
aktivitas belajar terhadap
hasil belajar ekonomi siswa
kelas X SMA Negeri 1
Sendang Agung tahun
pelajaran 2016/2016. Hasil
belajar dipengaruhi oleh
kesiapan belajar, disiplin
belajar dan aktivitas belajar
sebesar 85,4% sisanya di
pengaruhi faktor lain.

C. Kerangka Pikir

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa berbeda-beda karena setiap siswa

mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kesiapan belajar, sikap pada mata

pelajaran, kelengkapan sarana belajar, latar belakang ekonomi orang tua,

masalah internal dan masalah eksternal lain yang terjadi dalam dirinya.

Berdasarkan data observasi awal pada Tabel 1, Kriteria Ketuntasan Minimum

(KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 72. Sebanyak 11 siswa dari 51 siswa

atau hanya sebesar 21,6% siswa yang mencapai KKM. Sedangkan sebanyak 41

siswa dari 51 atau 78,4 % siswa belum mampu mencapai KKM.

Dapat diketahui bahwa hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Utama 2

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 tergolong rendah. Hal ini sesuai
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dengan pendapat Djamarah (2010: 97) yang mengatakan bahwa, “Guru

dikatakan berhasil apabila lebih dari  separuh  jumlah  siswa (60%-75%) telah

mencapai standar  ketuntasan yang telah ditetapkan”. Mengacu pada standar

KKM SMA secara nasional yang di tetapkan Kemendikbud yaitu 75,

menegaskan bahwa hasil belajar siswa di SMA Utama 2 Bandar Lampung

tergolong cukup rendah.

Adanya KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) akan mempermudah

mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar dan

juga menilai keberhasilan guru dalam mengajar. Dengan diketahuinya tingkat

keberhasilan belajar, kekurangan baik dari siswa ataupun guru dapat menjadi

acuan untuk perbaikan kearah yang lebih baik, bagi siswa untuk meningkatkan

hasil belajar yang didapat selanjutnya sedangkan bagi guru untuk

meningkatkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mengajar.

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang menggambarkan mutu atau kualitas

belajar mengajar pada lembaga pendidikan termasuk sekolah. Makin tinggi

hasil yang diperoleh siswa menunjukkan tingkat keberhasilan siswa dalam

belajar dan guru dalam mengajar. Sebaliknya, hasil belajar siswa yang rendah

menunjukan rendahnya proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa, yaitu

dengan menilai apa yang diperoleh siswa setelah mengikuti evaluasi. Banyak

faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa menjadi tinggi atau rendah.

Faktor tersebut dapat berupa faktor internal siswa dan dari eksternal siswa.
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Salah-satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor

kesiapan belajar. Menurut Slameto (2003: 113), “Kesiapan adalah keseluruhan

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”. Faktor tersebut sangat berpengaruh

terhadap hasil belajar, dengan adanya kesiapan belajar maka akan mendorong

seseorang untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada obyek tersebut sehingga

seseorang belajar secara aktif dan sungguh- sungguh.

Pandangan tentang pentingnya kesiapan belajar bagi siswa, diperkuat dengan

hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Diketahui bahwa masih ada

siswa yang tidak sarapan pagi, tidak beristirahat dengan cukup setiap harinya,

belajar jika disuruh oleh orang lain, tidak mempersiapkan diri jika ada ujian

bahkan tidak menyiapkan perlengkapan belajar untuk keesokan harinya.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui masih ada siswa yang kurang

memiliki kesiapan belajar. Oleh karena itu, kesiapan belajar sangat diperlukan

siswa dalam menunjang keberhasil belajar yang optimal.

Faktor internal yang juga mempengaruhi berhasil tidaknya siswa dalam belajar

adalah sikap pada mata pelajaran. Menurut Hadis (2006: 38), “Sikap dapat

diartikan sebagai kecendrungan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu objek

atau rangsangan tertentu”. Sikap menentukan bagaimana individu dalam

merespon suatu aksi. Adanya sikap positif terhadap pelajaran dapat mendorong

siswa berusaha mencapai hasil yang memuaskan dan hasil belajar menjadi

lebih baik. Sebaliknya, siswa yang memiliki sikap negatif terhadap pelajaran

tidak akan merespon pelajaran serta tugas yang diberikan oleh guru.
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Pandangan tentang pentingnya sikap pada mata pelajaran diperkuat dengan

hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Diperoleh informasi bahwa

sikap siswa pada mata pelajaran ekonomi dapat dikatakan baik, namun masih

ada siswa yang ribut didalam kelas, bermain handphone saat proses

pembelajaran dan tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. Hal ini

menunjukan terdapat siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata

pelajaran ekonomi.

Salah satu faktor eksternal yang diduga mempengaruhi hasil belajar ekonomi

siswa antara lain pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah. Nasution (2005: 76)

mengungkapkan bahwa, “Untuk memperbaiki mutu pengajaran harus di

dukung oleh berbagai fasilitas, sumber belajar dan tenaga pembantu antara lain

diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk memungkinkan

murid belajar secara individual”. Dengan semakin optimalnya pemanfaatan

berbagai jenis fasilitas penunjang pembelajaran yang ada maka akan

berpengaruh pada hasil belajar siswa.

Pandangan tentang pengaruh pemanfaataan fasilitas belajar di sekolah terhadap

hasil belajar diperkuat dengan adanya observasi awal yang telah dilakukan

sebelumnya. Diketahui bahwa fasilitas belajar di SMA Utama 2 Bandar

Lampung cukup tersedia, hal ini ditunjukan dengan adanya gedung yang layak,

meja, kursi, papan tulis, perpustakaan, laboratorium komputer, LCD dan

proyektor serta hotspot area. Namun hasil belajar siswa masih tergolong

rendah bahkan belum mencapai KKM. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas

belajar harus di tingkatkan agar tercapai keberhasilan belajar.
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Faktor terakhir yang dianggap mempengaruhi hasil belajar adalah latar

belakang ekonomi orang tua. Latar belakang ekonomi orang tua meliputi dua

hal yaitu tingkat pendapatan dan jumlah tanggunga orang tua. Keadaan

ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Slameto (2003: 63)

menyebutkan bahwa, “Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi

kebutuhan pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar,

meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain.”

Pandangan tentang pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil

belajar diperkuat dengan adanya wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Diperoleh informasi bahwa rata-rata orang tua atau wali merupakan keluarga

menengah ke bawah. Namun ada juga beberapa siswa yang berasal dari

keluarga menengah ke atas. Rendahnya pendapatan orang tua dan besarnya

jumlah tanggungan keluarga mengakibatkan fasilitas dan sarana belajar anak

tidak terpenuhi, sehingga anak menjadi kurang konsentrasi dan terganggu

belajarnya. Oleh karena itu, orang tua diharapkan membuat dana alokasi

khusus untuk biaya pendidikan dalam menunjang keberhasilan belajar anak.

Dengan demikian, keterkaitan antara kesiapan belajar, sikap pada mata

pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi

orang tua terhadap hasil belajar dapat dirumuskan dalam kerangka pikir

sebagai berikut.
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Gambar 1. Model Teoritis Pengaruh Variabel X1, X2, X3 dan X4
terhadap Y (Sugiyono, 2015: 69)

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relavan dan kerangka pikir

yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Ada pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil belajar ekonomi

pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2. Ada pengaruh sikap pada mata pelajaran terhadap hasil belajar ekonomi

pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

3. Ada pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

Kesiapan Belajar
(X1)

Sikap pada Mata
Pelajaran

(X2)

Pemanfaatan Fasilitas
Belajar di Sekolah

(X3)

Latar Belakang
Ekonomi Orang Tua

(X4)

Hasil Belajar Ekonomi
(Y)
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4. Ada pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

5. Ada pengaruh kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan

fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua terhadap

hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menentukan data penelitian, menguji

kebenaran data, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang

diharapkan. Metode penelitian merupakan langkah kerja yang dilakukan dalam

penelitian termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan

mengumpulkan data lapangan pada saat melakukan penelitian. Berdasarkan

uraian di atas jelas bahwa penggunaan metode penelitian sangatlah penting.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif dengan

pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui keadaan

objek atau subjek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Tujuan penelitian ini adalah verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat

pengaruh variabel- variabel dalam suatu kondisi. Hal ini senada dengan

pendapat Sukardi (2007: 176) menyatakan bahwa, “Penelitian deskriptif

verivikatif merupakan penelitian yang dilakukan karena peneliti ingin

mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel yang terkait dalam subyek

atau obyek yang ingin diteliti atau jika peneliti ingin mengetahui bagaimana



47

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain”. Pendekatan ex post facto

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi

saat ini akibat faktor-faktor yang menimbulkan keadaan tersebut. Pendekatan

ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung di lokasi penelitian yang

dapat menggambarkan kondisi lapangan. Sugiyono (2015: 12) mengatakan

bahwa, “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”.

B. Populasi dan Sampel

Bagian ini akan membahas tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam

penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari suatu subyek atau obyek. Hal ini senada

dengan pendapat Sugiyono (2015: 297) yang mengatakan bahwa, “Populasi

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan populasi tak hingga yang artinya

anggota populasi tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui

jumlahnya, dengan kata lain batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara

kuantitatif. Maka populasinya adalah siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar

Lampung.
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2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi atau sebagian yang di ambil

dari seluruh objek yang diteliti yang dapat mewakili seluruh populasi yang

diperoleh dengan menggunakan teknik tertentu. Hal ini senada dengan

pendapat Sugiyono (2015: 118) bahwa, “Sampel adalah sebagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Oleh karena

penelitian ini menggunakan populasi tak hingga maka teknik sampel yang

digunakan yaitu cluster sampling atau sampling daerah.

Pemilihan teknik sampel didasarkan pada tujuan peneliti. Menurut Sugiyono

(2015: 121), “Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel

bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk

dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk

mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya

berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan uraian di atas, sampel dalam penelitian adalah siswa kelas X

SMA Utama 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017, dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3. Data Jumlah Siswa Kelas X di SMA Utama 2 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kelas Jumlah Siswa (populasi) Laki-laki Perempuan
1 X1 27 16 11
2 X2 24 13 11
Jumlah 51 29 22

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Utama 2 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2016/2017
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini jumlah

sampel yang akan diteliti sebanyak 51 orang dengan rincian 29 laki-laki dan

22 siswa perempuan.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2015: 61),

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Menurut Sugiyono

(2015: 61-64), “Berdasarkan hubungannya dengan variabel lain, variabel di

bagi menjadi lima diantaranya variabel independen, variabel dependen,

variabel moderator, variabel intervening dan variabel control.”

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas

(Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable). Variabel

bebas (Independent Variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau

menyebabkan perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat

(Dependent Variable) merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya

variabel bebas.

1) Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang berdiri sendiri artinya dapat

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

bebas adalah kesiapan belajar (X1), sikap pada mata pelajaran (X2),

pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah (X3) dan latar belakang ekonomi

ekonomi orang tua (X4).
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2) Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain

dalam hal ini variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

hasil belajar ekonomi (Y).

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi secara sederhana sehingga mudah

dipahami. Menurut Basrowi dan Kasinu (2007: 197), “Definisi konseptual

adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas

dan tegas”. Berikut ini definisi konseptual dalam penelitian ini.

1) Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar adalah suatu kondisi dimana siswa sudah siap menerima

dan melakukan perintah yang diberikan oleh guru dalam proses

pembelajaran.

2) Sikap pada Mata Pelajaran

Sikap merupakan ekspresi suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Sikap

pada mata pelajaran menunjukan tingkah laku atau respon seseorang

terhadap sesuatu yang ia hadapi.

3) Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Sekolah

Pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah adalah penggunaan berbagai

fasilitas di sekolah yang meliputi bangunan dan perabot sekolah, alat

pengajaran serta media pendidikan yang mendukung pembelajaran.
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4) Latar Belakang Ekonomi Orang Tua

Latar belakang ekonomi orang tua merupakan gambaran tentang posisi

ekonomi keluarga dalam masyarakat yang dapat dilihat dari jumlah

pendapatan dan kekayaan keluarga serta komposisi rumah tangga yakni

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua.

5) Hasil Belajar Ekonomi

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah proses

belajar yang dapat dilihat dari nilai, sikap dan keterampilan yang

menunjukan berakhirnya peroses belajar.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi secara rinci terkait komponen yang

membentuk suatu variabel. Menurut Basrowi dan Kasinu (2007: 179),

“Definisi operasional berarti mendefinisikan secara operasional suatu

konsep sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah

laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep, dan mengkategorikan hal

tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur”. Berikut ini definisi

operasional dalam penelitian ini.

1) Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar adalah persiapan untuk memberikan respon atau

bereaksi atas perintah yang di terimanya.  Indikator kesiapan belajar

dalam penelitian ini adalah kondisi fisik siswa, mental, emosional,

kebutuhan dan pengetahuan. Kondisi fisik meliputi pendengaran,

penglihatan dan kesehatan. Kondisi mental menyangkut kepercayaan
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pada diri sendiri dan penyesuaian diri. Kondisi emosional meliputi

kejujuran dan persiapan yang matang. Kebutuhan misalnya buku

pelajaran, catatan pelajaran dan perlengkapan belajar. Pengetahuan

misalnya membaca buku pelajaran, media cetak atau internet.

2) Sikap pada Mata Pelajaran

Sikap merupakan kecenderungan atau tingkah laku seseorang dalam

merespon informasi yang diterimanya. Komponen sikap dibagi menjadi

tiga yaitu kognitif (kepercayaan yang dimiliki individu), afektif (perasaan

yang menyangkut aspek emosional) dan konatif (kecenderungan

berperilaku).

a) Komponen kognitif merupakan representasi apa  yang dipercayai oleh

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan yang

dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan

(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang

kontroversial.

b) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling

dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling

bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah

mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan

perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

c) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi

tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap
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sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang

dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang

adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

3) Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Sekolah

Pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah adalah penggunaan berbagai

fasilitas yang tersedia di sekolah. Fasilitas belajar dibagi menjadi tiga

kelompok sebagai berikut.

a) Parabot dan gedung sekolah

Bangunan di sekolah pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan

pendidikan dan harus layak untuk ditempati siswa pada proses

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bangunan sekolah terdiri atas

berbagai macam ruangan. Secara umum jenis ruangan ditinjau dari

fungsinya dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan untuk

menampung proses kegiatan belajar mengajar baik teori maupun

praktek, ruang administrasi untuk proses administrasi sekolah dan

berbagai kegiatan kantor, dan ruang penunjang untuk kegiatan yang

mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan perabot sekolah yang

pada umumnya terdiri dari berbagai jenis mebel, harus dapat

mendukung semua semua kegiatan yang berlangsung di sekolah, baik

kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan administrasi sekolah.

b) Alat pelajaran

Alat pelajaran yang dimaksudkan di sini adalah alat peraga dan buku-

buku bahan ajar. Alat peraga berfungsi untuk memperlancar dan

memperjelas komunikasi dalam proses belajar mengajar antara guru
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dan siswa. Buku-buku pelajaran yang digunakan dalam kegiatan

belajar mengajar, biasanya terdiri dari buku pegangan, buku

pelengkap, dan buku bacaan.

c) Media pendidikan

Media pengajaran merupakan sarana non personal yang digunakan

atau disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan dalam

proses belajar untuk mencapai tujuan instruksional. Media pengajaran

dapat dikategorikan dalam media visual yang menggunakan proyeksi,

media auditif, dan media kombinasi.

4) Latar Belakang Ekonomi Orang Tua

Latar belakang ekonomi meliputi jumlah pendapatan dan jumlah

tanggungan orang tua. Pendapatan adalah gambaran tentang posisi

ekonomi keluarga yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan

kekayaan keluarga. Pendapatan merupakan semua perolehan yang

diterima oleh seseorang dalam satu bulan atau satu tahun yang dapat

diukur dengan nilai ekonomis. Pendapatan juga merupakan keseluruhan

penghasilan dari pekerjaan utama dan sampingan yang di gunakan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain dipengaruhi oleh pendapatan, faktor lain yang mempengaruhi

keadaan ekonomi adalah komposisi rumah tangga atau jumlah anggota

keluarga yang menjadi tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan setiap

keluarga pasti berbeda namun secara umum yang menjadi tanggungan

adalah anggota keluarga yang tidak dan belum memiliki penghasilan.
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5) Hasil Belajar

Hasil belajar adalah nilai yang dicapai siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran. Hasil belajar juga dapat dilihat dari nilai ulangan harian

atau nilai ulangan semester.

Berdasarkan uraian di atas, indikator variabel dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel
Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Kesiapan
Belajar

1. Kondisi
Fisik

1. Badan dalam kondisi sehat
(sarapan dan beristirahat dengan
cukup setiap harinya)

2. Tidak mengalami gangguan pada
indra pendengaran (telinga)
sehingga tidak mengganggu
proses pembelajaran dikelas

3. Tidak mengalami gangguan pada
indra penglihatan (mata)
sehingga tidak mengganggu
proses belajar mengajar

Interval
dengan cara
Semantic
defferensial

2. Kondisi
Mental

1. Dapat berbicara dengan lancar
pada saat proses pembelajaran
(mengungkapkan pendapat atau
bertanya pada saat diskusi
maupun presentasi)

2. Yakin dengan kemampuan dan
ilmu pengetahuan yang dimiliki
sehingga dapat mengikuti proses
pembelajaran.

3. Kondisi
emosio-
nal

1. Mempersiapkan diri dengan
baik ketika akan diadakan
ulangan

2. Mengerjakan sendiri soal
ulangan atau PR ekonomi

3. Apabila nilai mata pelajaran
dibawah KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal) akan
berusaha belajar lebih giat lagi
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Tabel 4. Lanjutan
4. Kebutu-

han
1. Belajar tanpa disuruh oleh orang

lain, karena merasa masih
kurang dalam penguasaan
materi

2. Menyiapkan perlengkapan
sekolah (buku pelajaran, catatan
pelajaran dan alat tulis lainnya)

5. Pengeta-
huan

1. Mencari informasi atau materi
seputar mata pelajaran diluar
materi yang diberikan guru di
dalam kelas, misalnya
perpustakaan, internet, koran,
majalah, bisnis, TV, radio dan
lain-lain

2. Memiliki pengetahuan yang
baik dalam mata pelajaran
ekonomi yang telah dipelajari

3. Memahami materi pelajaran
yang disampaikan guru dengan
baik

4. Mempelajari kembali pelajaran
yang telah diajarkan oleh guru

Sikap
Pada
Mata
Pelajaran

1. Kognitif
(percep-
tual)

1. Respon siswa terhadap isi
materi  yang disampaikan

2. Keyakinan siswa untuk
menerima   materi yang
diberikan

Interval
dengan
cara
Semantic
defferensal

2. Afektif
(emosi-
onal)

1. Reaksi yang menunjukan rasa
senang belajar

2. Reaksi yang menunjukan rasa
tidak senang belajar

3. Konasi
(prilaku)

1. Reaksi berupa prilaku tidak baik
pada siswa dalam menerima
pelajaran

2. Reaksi berupa prilaku baik
ditunjukkan dengan sikap positif
dan belajar sungguh-sungguh

Pemanfa-
atan
Fasilitas
Belajar di
Sekolah

1. Parabot
dan
Gedung
Sekolah

1. Pemanfaatan gedung dan ruang
kelas (memadai dan mendukung
proses pembelajaran)

2. Pemanfaatan parabot/mebel
(memadai dalam pembelajaran)

3. Pemanfaatan perpustakaan
dalam proses pembelajaran
ekonomi

4. Pemanfaatan laboratorium
komputer (penggunaan hotspot)

Interval
dengan
cara
Semantic
defferensi-
al
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Tabel 4. Lanjutan
2. Alat

Pendidi-
kan

1. Penggunaan berbagai macam
buku dari berbagai sumber

2. Penggunaan alat peraga dalam
pembelajaran ekonomi

3. Media
Pendidi-
kan

1. Pemanfaatan gambar-gambar
dalam memahami materi

2. Memanfaatkan media proyeksi
untuk menampilkan materi
dalam bentuk power point atau
tayangan yang berkaitan sengan
materi

3. Pemanfaatan media 3 dimensi
seperti model (benda tiruan)
serta lingkungan alam. Sosial
serta buatan dalam mamahami
materi ekonomi

Latar
Belakang
Ekonomi
Orang
Tua (X4)

1. Penda-
patan

2. Jumlah
tangg-
ungan

1. Pendapatan ayah dan ibu
2. Pendapatan dari pekerjaan utama
3. Pendapatan dari pekerjaan

sampingan
4. Alokasi Pendapatan orang tua

1. Jumlah beban yang di tanggung
orang tua di dalam keluarga

Interval
dengan
cara
Semantic
defferensi-
al

Hasil
Belajar
(Y)

Nilai UTS
semester
ganjil
mata
pelajaran
ekonomi
siswa
kelas X
SMA
Utama 2
Bandar
Lampung
TP. 2016/
2017

Tingkat besarnya nilai hasil ujian
semester ganjil yang diperoleh dari
hasil ujian semester ganjil mata
pelajaran ekonomi

Interval
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan pihak-

pihak tertentu guna mendapatkan informasi. Menurut Sugiyono (2015: 194),

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti”. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara bebas

terhadap guru mata pelajaran ekonomi dan siswa tanpa menggunakan

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan langsung terhadap subyek atau

obyek yang akan diteliti. Sedangkan menurut Hadi dalam Sugiyono (2015:

203), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Teknik observasi

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan

proses belajar mengajar di SMA Utama 2 Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data baik dari siswa, guru

maupun pihak sekolah. Menurut Arikunto (2006:154), “Dokumentasi adalah

mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang
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berupa catatan, transkip, buku, majalah, agenda, notulen, rapat dan

sebagainya”. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang

berkenaan dengan gambaran umum mengenai sekolah.

4. Kuesioner/ Angket

Angket adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang akan

ditanyakan kepada subyek atau obyek penelitian. Hal ini senada dengan

pendapat Sugiyono (2015: 199), yang mengatakan bahwa “Angket adalah

satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya”.

Penelitian ini menggunakan angket untuk mendapatkan data kesiapan

belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah

dan latar belakang ekonomi ekonomi orang tua.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya,

alat instrumen harus memenuhi persyaratan yang baik. Suatu instrumen dapat

dikatakan baik dan efektif apabila memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

1) Uji Validitas Angket

Instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak

di ukur. Menurut Rusman (2013: 51), “Uji validitas digunakan untuk

menguji apakah setiap butir pertanyaan dalam instrumen yang kita buat

valid atau tidak”. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi

product moment dari Pearson.
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Adapun rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:

N ∑XY – ((∑X) (∑Y)
rxy =

√ {N ∑ X2 – (∑ X)2 { N ∑ Y2 - (∑ Y)2}

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara X dengan Y

N = Jumlah peserta tes (testee)

∑XY = Total perkalian skor item dan total

∑X = Jumlah skor butir pernyataan

∑Y = Jumlah skor total

∑X2 = Jumlah kuadrat skor butir pernyataan

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor total

“Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel maka item pernyataan

tersebut valid, sebaliknya jika harga rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut

tidak valid” (Arikunto, 2006: 170).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variable

X1, X2, X3, X4 dan Y kepada 21 responden, kemudian dihitung

menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian di

cocokan dengan Tabel r Product Moment dengan α = 0,05.

Kriteria yang digunakan dalam uji validitas angket kesiapan belajar (X1)

adalah jika rhitung > rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 4 pernyataan yang tidak valid dan

didrop yaitu item pernyataan nomor 3, 4, 11 dan 13 karena item pernyataan
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tersebut tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur atau tidak

relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran sehingga angket yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 13 item pernyataan.

Kriteria yang digunakan dalam uji validitas angket sikap pada mata

pelajaran (X2) adalah jika rhitung > rtabel maka soal tersebut valid dan

sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 4 pernyataan yang tidak

valid dan didrop yaitu item pernyataan nomor 2, 3, 4 dan 9 karena item

pernyataan tersebut tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat

diukur atau tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran sehingga

angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 item pernyataan.

Selanjutnya kriteria yang digunakan dalam uji validitas angket pemanfaatan

fasilitas belajar di sekolah (X3) adalah jika rhitung > rtabel maka soal tersebut

valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 1 item yang

tidak valid, sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah

9 item pernyataan.

Variabel terakhir yaitu kriteria latar belakang ekonomi orang tua adalah jika

rhitung > rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut terdapat 3 pernyataan yang tidak valid dan didrop yaitu item

pernyataan nomor 4, 5 dan 12, karena sebagai alat ukur beberapa pernyataan

tersebut tidak valid dan tidak dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan

tepat juga tidak memiliki kecermatan yang tinggi sehingga angket yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 item pernyataan.
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2) Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan bahwa instrumen penelitian

memiliki tingkat kepercayaan dan keandalan. Reliabilitas digunakan untuk

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam

penelitian. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha

Cronbach, rumus ini digunakan apabila instrumen angket memiliki

alternatif jawaban lebih dari dua pilihan (ganda maupun essay). Dapat

dihitung dengan rumus berikut.

r11 = 1 − ∑
Keterangan:

r11 = realibilitas instrumen

k = banyaknya butir soal∑ = skor tiap-tiap item

= varians total

Kemudian menginterprestasikan besarnya nilai korelasi dengan melihat

tabel berikut.

Tabel 5. Kategori Besarnya Reliabilitas
No Interval Koefisien Tingkat Hubungan
1 0,00 - 0,20 Sangat rendah
2 0,21 - 0,40 Rendah
3 0,41 - 0,60 Cukup
4 0,61 - 0,80 Tinggi
5 0,81 - 1,00 Sangat tinggi

(Arikunto, 2008: 75)

Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap 13 item pernyataan pada 21

responden yang telah dinyatakan valid.
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Tabel 6. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Item
,870 13

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2016

Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha

hitung untuk variabel kesiapan belajar (X1) sebesar 0,870 yang artinya

memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi serta dapat digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap 11 item pernyataan pada 21

responden yang telah dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Item
,907 11

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2016

Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha

hitung untuk variabel sikap pada mata pelajaran (X2) sebesar 0,907 yang

artinya memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi serta dapat digunakan

untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap 9 item pernyataan pada 21

responden yang telah dinyatakan valid.

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Item
,807 9

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

hitung untuk variabel pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah (X3) sebesar

0,807 yang artinya memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi serta dapat

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap 9 item pernyataan pada 21

responden yang telah dinyatakan valid.

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X4
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Item
,796 9

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2016

Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha

hitung untuk variabel latar belakang ekonomi orang tua (X4) sebesar 0,796

yang artinya memiliki tingkat reliabilitas tinggi serta dapat digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan.

G. Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel

respon dan juga mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan

analisis regresi. Uji persyaratan regresi linier ganda meliputi uji linieritas garis

regresi, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Linieritas Garis Regresi

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Hadi (dalam Asrofi, 2016: 58), uji ini

dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas
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dengan variabel terikat. Uji kelinieran regresi linier multiple menggunakan

statistik F dengan rumus sebagai berikut.

F =

Keterangan:

S2TC = Varian Tuna Cocok

S2G = Varian Galat

Kriteria pengujian.

Untuk melakukan uji linieritas diperlukan rumusan hipotesis berikut.

H0 : model regresi berbentuk linier

H1 : model regresi berbentuk non linier

Untuk mencari F hitung digunakan tabel Anava (Analisis Varians) berikut.

Tabel 10. Analisis Varians (Anava) untuk uji keberartian dan
kelinieran regresi

Sumber dk JK KT F Keterangan
Total 1 N ∑Y2

Koefisien
(a)
Regresi
(b/a)
Residu

1

1

n-2

JK (a)

JK (b/a)

JK (S)

JK (a)

S2reg = JK (a/b)

S2sisi = JK (s)
n-2

S2
reg

S2
sis

Untuk
menguji
keberartian

Tuna cocok

Galat/Error

k-2 JK (TC)

JK (G)

S2TC = JK (TC)
K-2

S2 = JK (E)
n-k

S2
TC

S2
G

Untuk
menguji
kelinieran
regresi

Keterangan.

JK (a) =
(∑ )

JK (b/a) = b { ∑XY
(∑ ) (∑ )

JK (G) = b { ∑Y2 -
(∑ )

}
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JK (T) = JK (a) – JK (b/a)

JK (T) = ∑Y2

JK (TC) = JK (S) – JK (K)

S2 reg = Varians Regresi

S2sis = Varians Sisa

n =  Banyaknya responden

1) Kriteria Uji keberartian

Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dan α

tertentu maka regresi berarti, sebaliknya tidak berarti.

2) Kriteria Uji Kelinieran

Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k),

maka regresi adalah linier, sebaliknya tidak linier.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan bentuk pengujian asumsi untuk

membuktikan ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas satu

dengan variabel bebas yang lainnya. Dalam analisis regresi linier berganda,

akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan

mempengaruhi variabel terikatnya. Pendugaan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi hubungan yang linier

(multikolinieritas) di antara varaibel-variabel independen.

Adanya hubungan yang linier antar variabel bebasnya akan menimbulkan

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebasnya
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terhadap variabel terikatnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di

antara variabel independen. Jika terjadi hubungan yang linier

(multikolinieritas) maka akan mengakibatkan sebagai berikut.

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

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

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

Metode uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan harga

koefisien Partial Correlation dengan penentuan harga koefisien sebagai

berikut.

ryx1 - ryx2 . rx1x2

Ryx1x2 =

√ 1 – r2 x1x2. √ 1 – r2 yx2

Rumusan hipotesis yaitu.

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen.

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

1) Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinieritas di antara

variabel independennya.

2) Apabila nilai R Square > Correlation Partial dari masing-masing

variabel bebas, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi

gejala multikolinier.
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3) Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Menurut Gujarati dalam Sudarmanto

(2005: 142-143), “Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir

mempunyai varians minimum.”

Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik

Durbin- Waston, sebagai berikut.

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

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan d=∑ ( − ) /
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 dan nilai Durbin-Waston.

3) Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif.

H0 : ρ < 0 (tidak ada autokorelasi positif)

H1 : ρ < 0 (ada autokorelasi positif)

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
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Rumus hipotesis sebagai berikut.

H0 : tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

“Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada diantara angka 2 atau

mendekati 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki

autokorelasi” (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005: 141).

4) Uji Heteroskedastisitas

Untuk memenuhi uji regresi linier ganda maka dilakukan uji

heteroskedastisitas. Menurut Gujarati dalam Sudarmanto (2005: 148), “Uji

asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka

penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar”.

Rietveld dan Sunaryanto dalam Sudarmanto (2005: 148) menambahkan,

“Apabila uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi estimasi koefisien dapat

dikatakan menjadi kurang akurat.”

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan rank korelasi spearman

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

didefinisikan sebagai berikut.

rs = 1 – 6 ∑d2
i

N ( N2-1 )
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Keterangan.

d1 = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada 2 karakteristik yang

berbeda dari individu atau fenomena ke i.

n = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk deteksi

heterokedastisitas  sebagai berikut.

Asumsikan Y1 = β0 + β1X1 + Ui

Berikut ini langkah-langkah uji heteroskedastisitas.

1) Cocokkan regresi terhadap data mengenai Y residual e1

2) Dengan mengabaikan tanda ei dan Xi sesuai dengan urutan yang

meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank korelasi

Sperman.

rs = 1 – 6 ∑d2
i

N ( N2-1 )

3) Dengan mengasumsikan  bahwa koefisien rank korelasi populasi Ps

adalah 0 dan N > 8 tingkat signifikan dari rs yang di sampel depan di uji

dengan pengujian t sebagai berikut.

t = rs√ − 2√1 − rs
2

Dengan drajat kebebasan = N – 2

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari resedualnya.
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H1 : ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari resedualnya.

Kriteria pengujian.

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai kritis, kita bisa menerima hipotesis

adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya”. Jika model

regresi meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara e1 dan

tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji tingkat pentingnya secara

statistik dengan pengujian t.

H. Pengujian Hipotesis

1) Regresi Linier Sederhana

Untuk pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat penulis

menggunakan rumus regresi linier sederhana yaitu.

Ŷ = a + bx

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus.

a = Ŷ - bx

a =
(∑ )(∑ ) ∑ (∑ )∑ (∑ )

b =
∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ )

Keterangan.

Ỷ = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta atau bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen ( X1 , X2 , X3, X4 )
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2) Regresi Linier Multiple

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis

keempat variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel sebagai

berikut.

Ŷ = a + b1 x1+ b2 x2+ b3 x3+ b4 x4

Keterangan.

a = Konstanta

b1-b4 = Koefisien arah regresi X- X

x1-x2 = Variabel bebas

Ŷ = Variabel terikat

Jika dirumuskan akan tampak sebagai berikut.

a. ∑X1Y = b1∑X1
2 + b2∑X1X2 + b3∑X1X3+ b4∑X1X4

b. ∑X2Y = b1∑X1X2 + b2∑X2
2+ b3∑X2X3+ b4∑X2X4

c. ∑X3Y = b1∑X1X3 + b2∑X2X3 + b3∑X3
2+ b4∑X3X4

d. ∑X4Y = b1∑X1X4 + b2∑X2X4 + b3∑X3 X4
+ b4∑X4

2



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penguijian hipotesis yang telah dilakukan,

maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil belajar ekonomi

pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2. Ada pengaruh sikap pada mata pelajaran terhadap hasil belajar ekonomi

pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

3. Ada pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

4. Ada pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

5. Ada pengaruh kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan

fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua terhadap

hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan belajar, sikap pada mata

pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah dan latar belakang ekonomi

orang tua terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Utama 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 maka penulis memberikan saran

sebagai berikut.

1. Kesiapan belajar siswa harus ditingkatkan, karena kesiapan belajar

berpengaruh 64,1% terhadap hasil belajar ekonomi. Artinya jika kesiapan

belajar ditingkatkan maka hasil belajar ekonomi siswa juga semakin

meningkat. Kepada siswa yang masih mempunyai kesiapan belajar kurang

baik hendaknya menyiapkan segala sesuatu baik fisik, psikis maupun materi

belajar yang baik dan terus konsisten terhadap mata pelajaran ekonomi.

2. Sikap positif siswa pada mata pelajaran harus ditingkatkan guna

meningkatkan hasil belajar, karena sikap pada mata pelajaran berpengaruh

66,9%. Artinya jika sikap siswa pada mata pelajaran positif maka hasil

belajar ekonomi siswa juga semakin meningkat. Siswa hendaknya bersikap

positif terhadap pelajaran ekonomi dengan cara memandang pelajaran

ekonomi bernilai untuk kehidupan, terus berusaha untuk belajar lebih

semangat, mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik seperti

menyimak secara seksama penjelasan dari guru, mencatat hal-hal penting

yang dijelaskan oleh guru ekonomi, melaksanakan tugas dan pekerjaan

rumah dengan sebaik mungkin, mengingat pelajaran ekonomi sebelumnya

dan mengaitkan pelajaran ekonomi dengan kehidupan sehari-hari.
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3. Fasilitas belajar di sekolah yang telah ada hendaknya dimanfaatkan secara

optimal, karena pemanfaatan fasilitas disekolah berpengaruh 39,4%

terhadap hasil belajar. Artinya jika pemanfaatan fasilitas disekolah

meningkat maka hasil belajar ekonomi siswa juga semakin meningkat.

Demi terwujudnya keberhasilan dalam proses pembelajaran dan tercapainya

hasil belajar yang optimal, perlu diperhatikan pula mengenai kelengkapan

serta kelayakan dari berbagai fasilitas yang ada.

4. Latar belakang ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil belajar ekonomi. Latar belakang ekonomi orang tua

berpengaruh 19,8% terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, orang tua

hendaknya mengatur anggaran rumah tangganya agar kebutuhan sekolah

anak tetap terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan sekolah anak maka

kesempatan untuk memperoleh hasil belajar yang baik semakin lebih besar.

5. Kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di

sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua hendaknya lebih diperhatikan

lagi baik oleh siswa, guru, pihak sekolah dan orang tua agar dapat

meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Hal ini karena

kesiapan belajar, sikap pada mata pelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar di

sekolah dan latar belakang ekonomi orang tua berpengaruh 95,7% terhadap

hasil belajar ekonomi siswa.
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