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ABSTRAK 
 

 

PENGARUH POTENSI DIRI, MOTIVASI BELAJAR DAN 

LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP MINAT  

MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI  

MELALUI PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XII  

IPS SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Oleh 

 

Dian Nurul Fitri 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

Potensi Diri, Motivasi Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Minat 

Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi melalui Prestasi Belajar Siswa Kelas XII 

IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 46 

siswa. Sampel yang diperoleh adalah 46 siswa dan teknik pengambilan sampel 

yaitu sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

Potensi Diri, Motivasi Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Minat 

Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi melalui Prestasi Belajar. 

 

 

Kata Kunci:  Potensi Diri, Motivasi Belajar, Lingkungan Teman Sebaya, Minat 

           Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi dan Prestasi Belajar 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan mempunyai peranan dan pengaruh yang penting dalam kehidupan. 

Kualitas pendidikan dapat menggambarkan keadaan suatu bangsa. Anak-anak 

sebagai generasi penerus bangsa harus dilatih untuk memiliki karakter serta pola 

pikir yang baik sehingga mampu menjadikan negaranya lebih baik dimasa 

mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang 

hendak dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Undang–Undang No. 

20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan 

bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Dari penjelasan undang-undang tersebut kita dapat melihat pentingnya pendidikan 

bagi bangsa Indonesia. Jalur pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
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pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan 

tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. 

Di Indonesia terdapat dua jenis pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) dan  Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perguruan tinggi sendiri dapat 

berbentuk Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institute, dan Universitas 

 

Sebagai kelanjutan dari jenjang pendidikan menengah, peranan pendidikan tinggi 

negeri sangat penting untuk memberikan kontribusi yang tinggi dalam 

menyiapkan sumber daya yang handal yang mampu bersaing di era globalisasi 

seperti saat ini. Menurut Markum (2007: 19) “pendidikan tinggi diselenggarakan 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan 

atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian”. Dengan 

demikian pendidikan tinggi akan memberikan bekal pengetahuan dan keahlian 

sesuai dengan program studi yang di tempuh sebagai bekal untuk memasuki dunia 

kerja sehingga lebih berkompeten di bidangnya serta menjadi modal besar dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat. Di era globalisasi seperti saat ini persaingan 

untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah ketat banyak pekerjan yang menjadikan 

diploma, sarjana serta keterampilan khusus sebagai persyaratan. Hal tersebut 

tentunya menjadi alasan bahwa apabila hanya menempuh pendidikan menengah 

saja tidak cukup untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Melihat peranan dan 

pentingnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang telah di jabarkan di atas 
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maka sangat penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi terutama bagi siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA).  

 

Minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri adalah perasaan yang 

mendorong siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri setelah lulus 

sekolah. Menurut Winkel, (2000: 30) “minat adalah kecenderungan yang menetap 

dalam diri subyek untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pada bidang 

tertentu dan merasa senang berkecimpung di bidang tersebut”. Rasa ketertarikan 

dan kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat ketika 

mengenyam pendidikan menengah merupakan hal yang dapat mempengaruhi 

individu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Slameto (2010: 180) 

menjelaskan bahwa minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa adanya yang menyuruh. Minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi mengandung unsur perasaan senang, 

keinginan, perhatian, ketertarikan, kebutuhan, harapan, dorongan dan kemauan 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus sekolah 

menengah. Minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan memberikan 

kontribusi besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Mengingat pentingnya peranan pendidikan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan memberikan nilai yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu sumber 

daya manusia maka minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan 

sesuatu yang penting untuk ditumbuhkan.  
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Hasil observasi yang di lakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

khususnya perguruan tinggi negeri masih rendah. Hal tersebut tercermin dari hasil 

wawancara pada penelitian pendahuluan yang di lakukan peneliti  dengan 20 

siswa mengenai minat melanjutkanstudi ke perguruan tinggi negeri yang akan di 

sajikan pada Tabel 1. 

Tabel  1. Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung  Tentang Minat Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi 

No. Keterangan 
Tanggapan Jumlah 

siswa Tinggi Sedang Rendah 

1. Senang membicarakan 

tentang perguruan tinggi 
7 4 9 20 

2. Memiliki ketertarikan 

pada perguruan tinggi  
6 7 7 20 

3. 

Ada usaha yang 

dilakukan untuk 

melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi  

5 5 10 20 

Jumlah 18 16 26 60 

Persentase 30 26,7 43,3 100 

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti terhadap siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampug 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sebanyak 

30% siswa memberikan tanggapan tinggi (baik) mengenai minat untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, dan sebanyak 26,7% menyatakan 

sedang (biasa-biasa saja), serta 43,3% menyatakan rendah. Data tersebut 

mengindikasikan bahwa minat siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi masih tergolong rendah. 
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Minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak timbul begitu saja, 

melainkan karena adanya faktor - faktor yang menyebabkan minat tersebut 

muncul dari dalam diri siswa. Minat  yang muncul tersebut  dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri.  

Syah (2004 : 132,139) menjelaskan bahwa minat untuk masuk ke Perguruan 

Tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor dari dalam 

siswa itu sendiri maupun faktor dari luar diri siswa itu sendiri. 1) Faktor Internal 

(faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor 

ini meliputi aspek, yakni: a) Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) seperti: 

mata dan telinga, b) Aspek psikologis (yang bersifat rohaniah) seperti: intelegensi, 

sikap, bakat, dan motivasi. 2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni 

kondisi lingkungan disekitar siswa. Faktor ini meliputi: a) Lingkungan sosial, 

seperti: keluarga, guru dan staf, masyarakat, dan teman. b) Lingkungan non sosial, 

seperti: rumah, sekolah, peralatan, dan alam. 3) Faktor Pendekatan Belajar yakni 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 

 

Adanya potensi diri dalam diri siswa di duga menjadi salah satu faktor yang 

menentukan minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hasil 

penelitian Indriyanti dkk (2013) menyebutkan bahwa faktor yang paling besar 

mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa 

yaitu faktor potensi diri. Menurut Prihadhi (2004: 6) potensi bisa disebut sebagai 

kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum 

dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud adalah suatu kekuatan 

yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah 

dengan baik. Siswa yang bersekolah di SMA biasanya sebagian besar masih ragu 

dengan potensi dirinya. Menurut Hamalik (2012: 115) prinsip motivasi mampu 

merangsang minat belajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi, seseorang dapat 

mempunyai minat belajar yang tinggi pula hingga belajar ke perguruan tinggi. 
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Menurut M. Ali, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum saat 

diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa penyebab siswa SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung kurang berminat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

adalah kurang pahamnya siswa dengan potensi apa yang sebenrnya ia miliki serta 

kurangnya motivasi dalam diri siswa, adanya anggapan bahwa lulus dari 

perguruan tinggi tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan dan mapan secara ekonomi. Jika seorang siswa mempunyai 

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

termotivasi untuk belajar lebih giat. Sebaliknya jika seorang siswa tidak 

mempunyai keinginan, perhatian, kemauan, dan cita-cita yang rendah maka siswa 

tersebut tidak akan termotivasi dalam belajar. 

Tabel 2.   Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung Tentang Motivasi Belajar 

 

No. 

 

Keterangan 
Tanggapan 

Jumlah 
Tinggi Sedang Rendah 

1. 
Mengerjakan tugas di 

rumah sampai selesai 
5 6 9 20 

2. 
Siswa senang mencari dan 

memecahkan soal-soal 
4 6 10 20 

3. Siswa giat dalam belajar 6 7 7 20 

4. 
Siswa mandiri dalam 

belajar 
3 6 11 20 

Jumlah 18 25 37 80 

Persentase 22,5 31,3 46,2 100 

Sumber : Hasil wawancara peneliti terhadap siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 

22,5% siswa menyatakan motivasi belajar tinggi (baik), sebanyak 31,3% 

menyatakan sedang dan 426,2% menyatakan rendah. Data tersebut 
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mengindikasikan bahwa motivasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung masih tergolong rendah. 

 

Selain itu faktor teman sebaya sangat mempengaruhi keputusan yang diambil 

seseorang akan  masa depannya. Apabila teman sebaya lebih berorientasi kepada 

sekolah (melanjutkan pendidikan ke perguruan  tinggi), maka siswa tersebut akan 

berminat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi begitupun sebaliknya. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung dapat dilihat peranan teman sebaya terhadap pola perilaku siswa 

sangatlah berpengaruh, ini dapat dilihat dalam keseharian siswa banyak 

menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dengan demikian maka akan 

tercipta persepsi yang sama di antara mereka. 

Tabel 3.   Hasil Wawancara Terhadap 20 Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung Tentang Pengaruh Lingkungan Teman 

Sebaya 

No. 

 
Keterangan 

Tanggapan 
Jumlah 

Ya Tidak 

1. 
Teman sebagai pengganti 

keluarga 
16 4 20 

2. Menjadi teman belajar siswa 18 2 20 

3. 
Pilihan yang mengikuti 

teman sebaya/satu pergaulan 
13 7 20 

Jumlah 47 13 60 

Persentase 78,3 21,7 100 

Sumber :  Hasil wawancara peneliti terhadap siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 

78,3% ada pengaruh teman sebaya terhadap diri siswa dan sebanyak 21,7% 

menyatakan lingkungan teman sebaya tidak berpengaruh pada diri siswa. Data 
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tersebut mengindikasikan bahwa besar pengaruh teman sebaya di lingkungan 

siswa SMA Gajah Mada Bandar Lampung.  

Menurut Hurlock (2006: 221) salah satu faktor yang mempengaruhi sikap maupun 

minat terhadap pendidikan adalah nilai–nilai yang menunjukkan keberhasilan atau 

kegagalan akademis (prestasi belajar). Saat ini siswa yang memiliki prestasi 

belajar tinggi memiliki kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki prestasi belajar rendah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

negeri dibuktikan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk masuk ke perguruan 

tinggi dengan prestasi belajar yang tertera dalam rapor.  

Tabel 4.  Nilai Rapor Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar  

Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No. 

 

Nama Siswa Nilai rata-rata 

1 Siswa 1 72.14 

2 Siswa 2 74.00 

3 Siswa 3 75.16 

4 Siswa 4 74.55 

5 Siswa 5 76.72 

6 Siswa 6 77.00 

7 Siswa 7 84.00 

8 Siswa 8 79.14 

9 Siswa 9 76.00 

10 Siswa 10 82.17 

11 Siswa 11 73.11 

12 Siswa 12 86.00 

13 Siswa 13 74.52 

14 Siswa 14 75.00 

15 Siswa 15 79.00 

16 Siswa 16 76.00 

17 Siswa 17 86.00 

18 Siswa 18 80.00 

19 Siswa 19 85.00 

20 Siswa 20 70.13 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Potensi Diri, Motivasi Belajar dan Lingkungan 

Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

Melalui Prestasi Belajar Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk mengembangkan potensi 

diri secara optimal 

2. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan yang tinggi 

dalam persaingan dunia kerja yang akan dihadapi di era global 

3. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar 

4. Masih banyak siswa yang mudah terpengaruh oleh teman sebaya 

dalam menentukan pilihan setelah lulus sekolah 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

di batasi pada kajian, potensi diri (X1), motivasi belajar (X2), lingkungan teman 

sebaya (X3), prestasi belajar (X4), serta minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi (X5) serta siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung  Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah ada pengaruh potensi diri terhadap prestasi belajar siswa kelas XII IPS 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa kelas 

XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

4. Apakah ada hubungan antara potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan 

teman sebaya  siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018? 

5. Apakah ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018? 

6. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018? 

7. Apakah ada pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

8. Apakah ada pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung? 

9. Apakah ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 
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10. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

11. Apakah ada pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

12. Apakah ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan teman 

sebaya terhadap prestasi belajar siswa siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

13. Apakah ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar, lingkungan teman sebaya 

dan prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa 

kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh potensi diri terhadap prestasi belajar siswa kelas 

XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar 

siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara potensi diri, motivasi belajar dan 

lingkungan teman sebaya  siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018. 

6. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018. 

7. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

8. Untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

9. Untuk mengetahui pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

10. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

11. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII 

IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

12. Untuk mengetahui pengaruh potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan 

teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 
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13. Untuk mengetahui pengaruh potensi diri, motivasi belajar, lingkungan teman 

sebaya dan prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Beberapa manfaat teoritis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan khasanah pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan 

tentang pengaruh potensi diri, motivasi belajar, dan lingkungan teman 

sebaya terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Negeri 

dengan memperhatikan prestasi belajar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Sekolah 

Dapat memberi informasi tambahan mengenai minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa dengan memperhatikan dan memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 
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b.  Peneliti 

Bagi peneliti, peneitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan tentang faktor–faktor yang mempengaruhi minat untuk 

meanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah potensi diri, motivasi belajar,  lingkungan teman 

sebaya, prestasi belajar,  dan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

5. Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN  HIPOTESIS 
 
 
 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

1. Potensi Diri 

 

a. Pengertian Potensi Diri 

 

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih 

terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu 

kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut Wiyono (2006: 37). Dengan 

demikian potensi diri manusia adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia 

yang masih terpendam di dalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan 

menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Prihadhi (2004: 6) 

potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang 

terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut 

Sugiyarto (2010: 34) adanya kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya, 

memungkinkan seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan.  

Dengan mengetahui potensi diri maka seseorang dapat mengatasi segala 

permasalahan yang dihadapi dan melakukan  sesuatu atau mengambil 

keputusan sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. Individu yang normal 

biasanya punya kehendak untuk berkembang dan maju. Dengan potensi yang 
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dimiliki itu  individu bisa menggapai tujuan dan impian dalam hidupnya yang 

akan berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman dirinya yang akan 

berkaitan dengan prestasi yang hendak diraih didalam hidupnya kelak salah 

satunya yaitu prestasi belajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita ketahui 

bahwa potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang 

masih terpendam namun mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika 

didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.  

 

Jenis-Jenis Potensi Diri Manusia memiliki beragam potensi diantaranya adalah 

sebagai berikut (Nashori, 2003: 89) :  

1. Potensi Berfikir  

Setiap manusia memiliki potensi berfikir. Maka dapat dikatakan bahwa 

setiap manusia memiliki potensi untuk belajar mengenai informasi-

informasi baru, menghubungkan berbagai informasi yang didapat, serta 

menghasilkan pemikiran yang baru.  

Ciri orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yaitu, mampu untuk 

bekerja secara abstrak, baik menggunakan ide-ide, simbol, hubungan logis, 

maupun konsep-konsep secara teoristis, mampu untuk mengenali dan 

belajar serta menggunakan abstraksi tersebut dan mampu untuk 

menyelesaikan masalah termasuk masalah yang baru (Dwi Sunar P, 2010: 

160). 

 

2. Potensi Emosi  

Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi/ emosi. Setiap manusia 

memilki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat memahami orang 
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lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan 

dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan. 

Potensi Emosi/ Kecerdasan Emosi (EQ) menurut Daniel Golemen (Dwi 

Sunar P, 2010: 161-162) meliputi lima dasar kecakapan emosi dan sosial 

sebagai berikut:  

a. Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang dirasakan dan menggunakannya untuk mengambil 

keputusan, realistis, percaya diri, yakin akan kemampuan yang dimiliki.  

b. Pengaturan diri 

Mengelola emosi diri sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat positif 

terhadap pelaksanaan tugas, peka tetapi bukan perasa, sanggup menahan 

gejolak hati sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu bangkit dari 

kegagalan dan bertahan dari tekanan emosi. 

c. Motivasi 

Memilki hasrat yang kuat dan menggerakkannya serta menuntun dirinya 

sendiri dalam menuju sasaran, inisiatif dan efektif dalam bertindak, tidak 

mudah putus asa (kecewa atau frustasi).  

d. Empati 

Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan yang harmonis didasarkan 

atas saling percaya serta mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. 

e. Keterampilan sosial 

Mampu mengendalikan emosi dengan baik dan berfikir jernih, baik 

ketika berhadapan dengan orang lain mampu cermat membaca situasi dan 

jaringan sosial, mampu berinteraksi dengan baik, mampu menggunakan 

keterampilan-keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, 

menghormati pendapat orang lain, mampu menyelesaikan perselisihan, 

sanggup bekerjasama dan bekerja dalam tim. 

 

 

3. Potensi Fisik 

Adakalanya manusia memilki potensi yang luar biasa untuk membuat 

gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang 

tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olah 

raga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. Nurihsan 

(2005: 74) menyebutkan ciri-ciri yang menonjol dari orang yang memiliki 

kecerdasan badaniah-kinestik yang tinggi adalah sebagai berikut: 
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a. Memiliki daya kontrol tubuh yang luar biasa. 

b. Memiliki daya kontrol terhadap obyek. 

c. Mengetahui timing yang tepat. 

d. Mempunyai reflek yang sempurna dan sangat responsif dengan 

lingkungan fisik. 

e. Suka melakukan oleh raga fisik. 

f. Mahir dalam kerajinan tangan. 

g. Mudah mengingat apa yang dilakukan dan bukan apa yang dikatakan 

atau diamati. 

 

4. Potensi Sosial  

Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan 

mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan 

mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam 

pengetahuan maupun keterampilan. 

 

b. Indikator Potensi Diri  

Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap 

dan perilakunya sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Menurut La Rose (Sugiharso dkk, 2009: 126-127) menyebutkan 

bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. 

2. Memiliki sikap yang luwes. 

3. Berani melakukan perubahan untuk perbaikan.  

4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. 

5. Memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan. 

6. Memiliki rasa tanggung jawab.  

7. Menerima kritik saran dari luar.  

8. Berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. 

Menurut pengertian serta indikator di atas dapat diketahui bahwa potensi diri 

adalah kemampuan terpendam yang ada dalam diri individu baik secara fisik 

maupun mental yang perlu dikembangkan dengan baik sehingga dapat 

bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak kelak. 
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2. Motivasi Belajar 

 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

 

Menurut McDonald dalam Hamalik (2012: 173) Motivasi adalah suatu 

perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik (2012: 115) 

prinsip motivasi mampu merangsang minat belajar. Dengan adanya motivasi 

yang tinggi, seseorang dapat mempunyai minat belajar yang tinggi pula hingga 

belajar ke perguruan tinggi.  

Menurut pendapat Dimyanti dan Mudjiono (2009: 80) menyebutkan bahwa 

motivasi merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri yang berasal dari 

berbagai sumber. Sedangkan menurut Uno,(2007: 23) “Hakikat motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam 

keberhasilan seseorang dalam belajar”. Dengan motivasi belajar yang tinggi 

maka seseorang akan melakukan proses belajar dengan serius dan 

mendapatkan hasil yang maksimal, begitu pula sebaliknya.  

 

Sedangkan menurut Sardiman (2011: 73), dalam kegiatan belajar pengertian 

motivasi adalah, “Keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai”. 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat diketahui bahwa motivasi 

belajar adalah segala sesuatu sebagai pendorong tingkah laku seseorang dalam 

belajar yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar diri untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

 

b. Indikator-indikator Motivasi Belajar 

 

Menurut Uno (2008: 23), indikator-indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif.  

 

Sedangkan menurut Sardiman (2011: 83-84), indikator-indikator motivasi 

belajar adalah: 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapai). 

3. Mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah.  

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6. Dapat mempertahankan pendapat yang diyakininya.  

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu.  

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.  

Dari beberapa pendapat di atas indikator motivasi belajar yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah indikator motivasi belajar yang diklasifikasikan 

oleh Sardiman (2011: 83), yaitu meliputi tekun menghadapi tugas, ulet 
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menghadapi kesulitan, mewujudkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, 

dapat mempertahankan pendapanya, tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakininya itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal–soal.    

 

c. Fungsi Motivasi Belajar 

 

Menurut Syaodih S. (2009: 62), mengemukakan bahwa “Motivasi memiliki 

dua fungsi, yaitu pertama mengarahkan atau directional function dan kedua 

mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing 

function”. Menurut M. Ngalim Purwanto (2010: 70) fungsi dari motivasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat/bertindak. Motif itu 

berfungsi sebagai penggerak kepala seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

2. Motivasi itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. Motivasi memberikan arah yang harus ditempuh untuk 

mencapai tujuan itu. 

3. Motivasi itu menyeleksi perbuatan kita. Dalam hal ini berarti bahwa 

motivasi menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus diilakukan, 

yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan 

yang tak bermanfaat bagi tujuan itu.   

 

Hamalik (2011: 161) juga menjelaskan bahwa fungsi motivasi meliputi : 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan tanpa motivasi maka 

tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. 

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

pencapaian tujuan yang di inginkan. 

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil 

besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.  

 

Menurut pendapat para ahli yang dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa 

motivasi belajar memiliki fungsi sebagai pendorong dan pengarah dalam 



   22 
 

kegiatan belajar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memilih 

perbuatan yang harus dan tidak harus untuk dilakukan. 

 

3. Lingkungan Teman Sebaya 

 

 

a. Pengertian Lingkungan Teman Sebaya 

Menurut Hurlock (2006: 221) berpendapat bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi remaja adalah sikap teman sebaya yang berorientasi sekolah 

atau bekerja. Faktor teman sebaya sangat mempengaruhi keputusan yang 

diambil seseorang akan masa depannya. Apabila teman–teman sebaya lebih 

berorientasi kepada sekolah (melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi), 

maka siswa tersebut akan berminat melanjutkan pendidikannya ke perguruan 

tinggi begitupun sebaliknya.  

Menurut Bimo Walgito (2007: 197), teman sebaya mempunyai peran yang 

penting dalam aktivitas, minat, dan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu 

peran teman sebaya juga mempengaruhi minat siswa dalam melanjutkan 

perguruan tinggi. 

Rita Eka Izzaty, dkk (2008: 114) menyatakan bahwa Teman Sebaya adalah 

teman sekolah atau teman di luar sekolah yang mempengaruhi pertumbuhan, 

pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku. 

Menurut Umar Tirtarahardja (2005: 181) “Lingkungan Teman Sebaya adalah 

suatu lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang bersamaan usianya”. 

Menjadi anggota dalam Lingkungan Teman Sebaya maka akan menimbulkan 

dampak yang positif maupun negatif dikarenakan interaksi di dalamnya. 

Dampak edukatif dari keanggotaan Lingkungan Teman Sebaya itu antara lain 

karena interaksi sosial yang intensif dan dapat terjadi setiap waktu dan melalui 

peniruan. 

 

Menurut Slavin (2008: 98) “Lingkungan Teman Sebaya adalah suatu interaksi 

dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia dan status”. Dalam 
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berinteraksi seseorang lebih memilih untuk bergabung dengan orang-orang 

yang memiliki kesamaan pikiran, maupun hobi. Lingkungan Teman Sebaya ini 

terdapat di sekolah maupun di tempat tinggalnya. Kedekatan dengan teman 

sebaya secara teratur dan terus-menerus akan membentuk suatu kelompok yang 

dijalin erat dan tergantung antara satu sama lainnya, dengan demikian relasi 

yang baik antara teman sebaya penting bagi perkembangan sosial remaja yang 

normal. Lingkungan Teman Sebaya memberikan dorongan atau dukungan 

untuk belajar misalnya membuat kelompok belajar untuk bertanya dan tukar 

pendapat mengenai pelajaran yang tidak dipahami, hal ini akan berdampak 

positif terhadap Minat dan Prestasi Belajar. 

 

Dilihat dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa 

lingkungan teman sebaya adalah lingkungan dimana terjadinya interaksi yang 

intensif dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan usia dan status yang 

dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif.  

 

b. Fungsi Lingkungan Teman Sebaya  

Menurut Santrock (2011: 133) fungsi lingkungan teman sebaya antara lain : 

1. Pertemanan dimana seseorang anak dapat menghabiskan waktu bersama dan 

bergabung dalam aktivitas kolaboratif. 

2. Dukungan fisik yang selalu memberikan bantuan kapan pun dibutuhkan. 

3. Dukungan ego, membantu anak merasa bahwa mereka adalah individu yang 

berkempeten dan berharga. 

4. Keintiman atau kasih sayang, memberikan suatu hubungan yang hangat, 

penuh kepercayaan dan dekat dengan orang lain. Sehingga anak merasa 

nyaman dan terbuka berbagi informasi pribadi. 
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Menurut Kelly dan Hansen dalam Desmita (2005: 220-221) ada 6 fungsi positif 

dari teman sebaya antara lain : 

1. Mengontrol impuls-impuls agresif. Melalui interaksi dengan teman sebaya, 

remaja belajar bagaimana memecahkan pertentangan-pertentangan dengan 

cara-cara lain selain tindakan secara langsung. 

2. Memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. 

Teman sebaya memberikan dorongan bagi remaja untuk mengambil peran 

dan tanggung jawab yang baru. Dorongan yang diperoleh remaja dari 

teman-teman sebaya mereka ini menyebabkan berkurangnya ketergantungan 

remaja pada dorongan keluarga mereka. 

3. Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan 

kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-

perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Melalui percakapan dan 

perdebatan dengan teman sebaya, remaja belajar mengekspresikan ide-ide 

dan perasaan-perasaan serta mengembangkan kemampuan mereka untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis 

kelamin. Sikap-sikap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin 

terutama terbentuk melalui teman sebayanya. Remaja belajar mengenai 

tingkah laku dan sikap yang mereka asosiasikan dengan menjadi laki-laki 

dan perempuan muda. 

5. Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Umumnya orang dewasa 

mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa yang benar dan apa 

yang salah. Di dalam teman sebaya, remaja mencoba mengambil keputusan 

atas diri mereka sendiri. Remaja mengevaluasi nilai yang dimilikinya dan 

yang dimiliki oleh lingkungan teman sebayanya, serta memutuskan mana 

yang benar. Proses evaluasi ini dapat membantu remaja mengembangkan 

kemampuan penalaran moral mereka. 

6. Meningkatkan harga diri. Menjadi orang yang disukai oleh sejumlah besar 

teman-teman sebayanya membuat remaja merasa enak atau senang tentang 

dirinya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa lingkungan teman sebaya 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai tempat individu untuk belajar bergaul guna 

menyesuaikan diri dengan orang lain, memperkenalkan kebudayaan dan 

kehidupan masyarakat yang lebih luas, serta memberikan pengalaman dan 

pengetahuan baru yang tidak didapat dalam keluarga. 

Berdasarkan penjelasan dari fungsi lingkungan teman sebaya maka dapat 

diketahui mengenai indikator lingkungan teman sebaya, yang terdiri dari : 
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1. Belajar memecahkan masalah bersama. 

2. Memperoleh dorongan emosional. 

3. Teman sebagai pengganti keluarga. 

4. Menjadi teman belajar siswa. 

5. Menemukan harga diri siswa. 

Indikator ini akan menjadi tolak ukur dalam mengetahui seberapa besar 

pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi.   

4. Prestasi Belajar Siswa 

 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Hurlock (2006: 221) salah satu faktor yang mempengaruhi sikap 

maupun minat terhadap pendidikan adalah nilai–nilai yang menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan akademis (prestasi belajar). Prestasi Belajar terdiri 

dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Menurut Muhibbin Syah (2012: 141) 

Prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi merupakan kemampuan nyata 

seseorang sebagai usaha kegiatan tertentu dan dapat diukur hasilnya. Menurut 

Sugihartono (2007: 74) Belajar merupakan suatu proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan 

kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh 

Slameto (2010: 2), “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
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sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sementara itu menurut Nana Sudjana (2005: 22) Prestasi Belajar atau hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Prestasi belajar dapat dinyatakan dalam bentuk 

lambang berupa angka atau huruf. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Prestasi Belajar adalah 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman melalui proses kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

lambang berupa angka atau huruf. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Menurut Slameto (2010: 54), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

Prestasi Belajar yang digolongkan menjadi dua golongan yaitu : 

1. Faktor internal 

a. Faktor jasmaniah 

1. Faktor kesehatan 

2. Cacat tubuh  

b. Faktor psikologis 

1. Inteligensi 

2. Perhatian 

3. Minat 

4. Bakat 

5. Motif 

6. Kematangan 

7. Kesiapan 

8. Persepsi 

9. Mendengarkan 

10. Ingatan 

11. Struktur Kognitif  

12. Kreativitas 

13. Gaya Gognitif  

14. Konsep diri dan Aspirasi 
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15. Kecemasan 

16. Sikap 

 

2. Faktor eksternal 

a. Faktor keluarga 

1. Cara orang tua mendidik 

2. Relasi antar anggota keluarga 

3. Suasana rumah 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

5. Pengertian orang tua 

6. Latar belakang kebudayaan 

b. Faktor sekolah 

1. Metode mengajar 

2. Kurikulum 

3. Relasi siswa dengan guru 

4. Disiplin sekolah 

5. Alat pelajaran 

6. Waktu sekolah 

7. Keadaan gedung 

8. Metode belajar 

9. Tugas rumah 

c. Faktor masyarakat 

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

2. Mass media 

3. Teman bergaul 

4. Bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor 

internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal 

ialah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. 

 

5. Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Negeri 

 

a. Pengertian Minat 

 

Menurut Sardiman (2008: 76), minat diartikan sebagai kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang diharapkan 

dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh 

karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan 
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minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan 

kepentingannya sendiri.  

 

Slameto (2010: 180) mengatakan bahwa, “Minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat.  

Adapun Holland dalam Samadani (2013: 36) mengatakan bahwa, “Minat 

adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, 

perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan.”  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa minat adalah 

kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap suatu hal yang disertai 

dengan rasa senang, tertarik dan penasaran serta merasa bahwa suatu hal 

tersebut merupakan bagian dari kebutuhannya. 

 

b. Pengertian Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

Menurut Esti Setya Rini (2012: 2) melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

diawali dari adanya rasa ketertarikan dan kebutuhan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Adanya minat dalam diri individu akan mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan partisipasi terhadap suatu hal. 

Begitu juga dengan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan mendorong mereka untuk berusaha 

memasuki perguruan tinggi karena mereka ingin mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan.  
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Keberhasilan sesorang dalam suatu hal sangat dipengaruhi oleh minat yang 

dimilikinya. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal 

yang dilakukannya maka dia akan cenderung merasa senang melakukan hal 

tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami hal tersebut 

agar mendapatkan hasil yang maksimal.      

Perguruan Tinggi menurut Kemendikbud No. 0186/P/1984 dalam Ihsan (2008: 

23) adalah “Perguruan Tinggi merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat 

kemampuan tinggi yang bersifat akademis dan atau professional sehingga 

dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia.” 

 

Menurut Syah (2009: 175), minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah 

ketertarikan siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang tumbuh 

secara sadar dalam diri siswa tersebut. Ketertarikan tersebut menyebabkan 

siswa memberikan perhatian yang lebih terhadap perguruan tinggi yang akan 

mereka masuki. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa minat melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi adalah ketertarikan siswa untuk melanjutkan 

pendidikannya yang tumbuh secara sadar dalam diri siswa tersebut. 

Ketertarikan tersebut menyebabkan siswa memberikan perhatian yang lebih 

terhadap perguruan tinggi yang akan dimasukinya. 
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c. Unsur Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

 

Alex Sobur (2011: 246) mengatakan bahwa, “Minat merupakan keinginan yang 

erat pula hubungannya dengan perhatian yang dimiliki, karena perhatian 

mengarahkan timbulnya kehendak pada seseorang. Juga erat hubungannya 

dengan kondisi psikis seperti senang, bergairah, dan seterusnya.” Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa minat memiliki unsur yaitu 

perhatian, kehendak, serta perasaan senang. 

Menurut Djamarah (2011: 166-167) mengemukakan bahwa minat dapat 

diekspresikan melalui hal-hal berikut : 

1. Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari pada yang lainnya. 

2. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan; 

3. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminatinya 

tanpa menghiraukan yang lain. 

Adapun Khairani (2013: 137), juga mengemukakan bahwa minat mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Minat adalah suatu gejala psikologis. 

2. Adanya pemusaatan perhatian dari subjek karena tertarik. 

3. Adanya perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran. 

4. Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subjek untuk melakukan 

kegiatan guna mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa yang 

menjadi indikator minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi antara lain : 
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1. Adanya perasaan senang. 

Menurut Ahmadi (2003: 38), “Perasaan senang merupakan suatu pernyataan 

jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif dalam merasakan senang.” 

Perasaan senang yang dimiliki siswa untuk melanjutkan studinya ke 

perguruan tinggi akan menumbuhkan semangat dalam diri siswa yang dapat 

menguatkan minat tersebut. 

2. Adanya ketertarikan. 

Seseorang akan menyukai hal-hal yang menurutnya menarik untuknya dan 

ia akan sangat menikmati untuk lebih mewujudkan apa yang ia sukai itu. 

Dengan demikian adanya ketertarikan siswa mengenai studi ke Perguruan 

Tinggi mengakibatkan tumbuhnya rasa suka siswa sehingga dapat 

meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

3. Adanya kemauan.  

Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup 

tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Dengan adanya 

kemauan yang dimiliki siswa akan meperkuat minat dalam diri siswa untuk 

melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi.  

4. Adanya pemusatan perhatian. 

Ahmadi (2003: 41) mengemukakan bahwa, “Perhatian merupakan 

konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan.” Dalam hal ini 

dapat dilihat bahwa siswa yang memiliki minat untuk melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi akan memberikan perhatian yang besar terhadap hal 

tersebut. 
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d. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi  

 

Menurut Sunarto dan Agung Hartono (2002: 196-198) faktor yang 

mempengaruhi minat ada beberapa macam, yaitu : 

1. Sosial ekonomi, sosial ekonomi disini adalah bagaimana kondisi sosial dan 

ekonomi orang tua dan masyarakat sekitar. 

2. Lingkungan, lingkungan yang mempengaruhi minat seseorang ada  

beberapa macam, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan rumah tangga, 

dan lingkungan teman sebaya. 

3. Pandangan hidup merupakan bagian yang terbentuk dari lingkungan yang 

meliputi pendirian seseorang dan cita-cita. 

 

Studi di perguruan tinggi menurut Cipta Ginting (2003: 94) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau 

faktor diri terdiri dari bakat dan kecerdasan, kreativitas, motivasi, minat dan 

perhatian, serta kondisi jasmani dan mental, sedangkan faktor eksternal atau 

yang berasal dari luar yaitu lingkungan sosial, lingkungan fisik dan fasilitas 

belajar. Menurut Khairani (2013: 145), faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat adalah sebagai berikut : 

1) The factor inner urge, rangsangan dari lingkungan yang sesuai dengan 

keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. 

2) The factor of social motive, minat seseorang terhadap suatu hal disamping 

dipengaruhi oleh motif sosial. 

3) Emotional factor, faktor perasaan dan emosi berpengaruh terhadap objek 

misalnya suatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan 

dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.  

 

 

2.2. Penelitian Relevan 

 

Banyak penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Berbagai penelitian yang relevan ini penulis gunakan acuan dan bahan 
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pertimbangan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini akan di sajikan pada table di bawah ini. 

 

Tabel 5. Penelitian Relevan 

No. Nama Judul Skripsi Hasil 

1. Iwan 

Darmawan 

(2016) 

Pengaruh Status Sosial 

Ekonomi dan Lingkungan 

Teman Sebaya terhadap 

Minat Melanjutkan Studi 

ke Perguruan Tinggi Pada 

Siswa di SMA Negeri 1 

Bayat 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan status sosial 

ekonomi dan lingkungan 

teman sebaya baik secara 

simultan maupun parsial 

terhadap minat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi pada 

siswa di SMA N 1 Bayat. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai F 

sebesar 32,750 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. 

 Sukur 

Pambudi 

(2017) 

Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua Terhadap 

Minat Melanjutkan Studi 

ke Perguruan Tinggi 

Negeri dengan 

Mempertimbangkan 

Prestasi Belajar Siswa 

Kelas XII IPS SMA 

Negeri 1 Gunung Labuhan 

Kabupaten Waykanan 

Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan motivasi belajar dan 

status sosial ekonomi orang 

tua baik secara parsial maupun 

simultan terhadap minat 

melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi negeri dengan 

mempertimbangkan prestasi 

belajar. Dengan perhitungan 

Fhitung>Ftabelatau 697.641 > 

2,78 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 pada tingkat = 

0,05 sehingga sig. 0,000 < 0,05 

, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 
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Tabel 5 Lanjutan 

3. Yul Nofri 

Maita 

(2017) 

Pengaruh Potensi Diri, 

Motivasi Siswa Dan 

Pendapatan Orang Tua 

Terhadap Minat Siswa 

Kelas XII SMK Negeri 2 

Gunung Talang Untuk 

Melanjutkan Pendidikan 

Ke Perguruan Tinggi 

Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan potensi diri, 

motivasi siswa dan 

pendapatan orang tua baik 

secara parsial maupun 

simultan terhadap minat 

melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi negeri. 

Dengan nilai Fhitung 

49,539 > Ftabel 2,75 dan 

nilai signifikan 0,000 < = 

0,05. maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

4. Khoerunnisa 

Fitriani 

(2014) 

 
 

Pengaruh Motivasi, 

Prestasi Belajar, Status 

Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Minat 

Melanjutkan Pendidikan 

Ke Perguruan Tinggi Pada 

Siswa Kelas XII Akuntansi 

SMK Negeri 1 Kendal  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

motivasi, prestasi belajar, 

status sosial ekonomi dan 

lingkungan sekolah 

berpengaruh 91,7% 

terhadap minat 

melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi secara 

simultan  

5. Lisa Anugrah 

(2016) 

Pengaruh Motivasi Belajar, 

Pendapatan Orang Tua, 

Lingkungan Keluarga dan 

Lingkungan Teman Sebaya 

Terhadap Minat Siswa 

Melanjutkan Studi Ke 

Perguruan Tinggi Pada 

Kelas XI IPS di SMA N 6 

Padang 

Terdapat pengaruh motivasi 

belajar, pendapatan orang 

tua, lingkungan keluarga 

dan lingkungan teman 

sebaya terhadap minat 

siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Dengan 

nilai Fhitung 69,788 > 

Ftabel 2,32 dan nilai 

signifikan 0,002 < = 0,05. 

maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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2.3. Kerangka Pikir 

 

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

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. 

Melihat peranan dan pentingnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang telah 

di jabarkan di atas maka sangat penting untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi terutama bagi siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dikarenakan bahwa Sekolah Menegah 

Atas (SMA) berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

membekali siswa untuk siap terjun ke dunia kerja pada bidang tertentu sesuai 

dengan jurusannya, sedangkan SMA hanya membekali siswa dengan pengetahuan 

yang sifatnya teoritis sebagi bekal untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih 

tinggi agar ilmu yang telah  di dapat akan bisa berkembang. Minat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi negeri adalah perasaan yang mendorong siswa untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri setelah lulus sekolah. 

 

Kurangnya kesadaran untuk mengembangkan potensi diri siswa secara optimal 

membuat siswa merasa puas dengan apa yang dimilikinya sehingga kemampuan 

dan kecerdasan dalam dirinya tidak diolah dan dikembangkan secara maksimal. 

Hasil penelitian Indriyanti dkk (2013) menyebutkan bahwa faktor yang paling 

besar mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 

siswa yaitu faktor potensi diri. Menurut Prihadhi (2004: 6) potensi bisa disebut 

sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan 

belum dimanfaatkan secara optimal berupa fisik, karakter, minat, bakat, 
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kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan 

dan diolah dengan baik. 

Rendahnya motivasi belajar dalam diri siswa dapat berpengaruh terhadap minat 

mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di pendidikan menengah 

sebelumnya. Menurut Hamalik (2012: 115) prinsip motivasi mampu merangsang 

minat belajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi, seseorang dapat mempunyai 

minat belajar yang tinggi pula hingga belajar ke perguruan tinggi.  

Selain itu, masih banyak siswa yang mudah terpengaruh oleh teman sebaya dalam 

menentukan pilihan setelah lulus dari sekolah menjadi salah satu faktor yang 

menetukan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi guna 

mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas atau lebih memilih untuk bekerja 

dengan bekal ilmu dan keahlian yang didapat di Sekolah. Teman sebaya memiliki 

kekuatan yang luar biasa untuk menentukan arah hidup siswa dan dalam 

mengambil keputusan pribadinya. Prinsipnya, perilaku kelompok itu bersifat 

menular.  

Hurlock (2006: 221) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

remaja adalah sikap teman sebaya yang berorientasi sekolah atau bekerja. Faktor 

teman sebaya sangat mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang akan masa 

depannya. Apabila teman – teman sebaya lebih berorientasi kepada sekolah 

(melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi), maka siswa tersebut akan berminat 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi begitupun sebaliknya.  

 

Kurangnya rasa ingin untuk mengembangkan diri dan rasa puas terhadap ilmu 

yang didapat saat pendidikan menengah merupakan faktor yang memicu minat 

siswa untuk melanjutkan studinya. Padahal di era global saat ini orang berlomba-
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lomba untuk memperluas wawasan dan skill sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan akan sumber daya manusia di dunia kerja. Menurut Esti Setya Rini 

(2012: 2) melanjutkan studi ke perguruan tinggi diawali dari adanya rasa 

ketertarikan dan kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adanya 

minat dalam diri individu akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan dan partisipasi di dalamnya. Minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

(faktor internal) dan faktor dari luar diri siswa (faktor eksternal). Kedua faktor 

tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Faktor internal apabila 

tidak didukung oleh faktor eksternal kemungkinan minat untuk melanjutkan studi 

akan terhambat, dan sebaliknya faktor eksternal yang mendukung apabila tidak 

didasari oleh keinginan individu yang kuat juga tidak akan menimbulkan minat 

melanjutkan studi.    

 

Dari kerangka pikir di atas dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut: 

Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Potensi Diri (X1), Motivasi Belajar 

(X2) Lingkungan Teman Sebaya (X3). Sedangkan variabel endogen adalah Minat 

Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi (X4) dan sebagai variabel moderator 

adalah Prestasi Belajar (X5). Digambarkan bahwa kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

2.4. Hipotesis 

 

1. Ada pengaruh potensi diri terhadap prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa kelas XII IPS 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas 

XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

4. Ada hubungan antara potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan teman 

sebaya  siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Minat 

Melanjutkan 

Studi ke 

Perguran Tinggi 

(X5) 

Potensi Diri 

(X1) 

Motivasi Belajar 

(X2) 

Lingkungan Teman 

Sebaya 

(X3) 

Prestasi 

Belajar 

(X4) 
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5. Ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018. 

6. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018. 

7. Ada pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018. 

8. Ada pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

9. Ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

10. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

11. Ada pengaruh lingkungan  teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

12. Ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya 

terhadap prestasi belajar siswa siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 
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13. Ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar, lingkungan teman sebaya dan 

prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa 

kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

 

Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting. 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.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh potensi diri, motivasi belajar 

dan lingkungan teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan ex post facto and survey. Penelitian deskriptif adalah 

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.  
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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 di lakukan karena peneliti ingin mengetahui kuat lemahnya 

hubungan antar variabel yang terkait dalam subyek atau obyek yang ingin diteliti 

atau jika peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lain.  

 

Menurut Sugiyono (2010: 6), pendekatan ex post facto adalah penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian meruntut ke 

belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung di 

lokasi penelitian yang dapat menggambarkan kondisi lapangan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (Sugiyono, 

2010: 12). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 

 

Bagian ini mengemukakan secara lebih rinci tentang populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pada pembahasan sampel akan dibagi tentang 

teknik penentuan besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel tersebut. 

Adapun penjelasannya lebih rinci akan dijelaskan berikut ini : 
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1. Populasi 

 

Populasi merupakan keseluruhan subjek dalam penelitian ini. Sugiyono (2010: 

297), 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. Maka dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa 

kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 

yang berjumlah 46 siswa. Berikut data di sajikan dalam Tabel 6 

Tabel 6.  Data Jumlah Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

No. Kelas 
Jumlah Siswa yang  

Menjadi Populasi 

1. XII IPS 1 46 Siswa 

Jumlah 46 Siswa 

Sumber : Tata Usaha SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini memiliki 

jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak  46 siswa. 

 

2. Sample 

 

Sampel adalah bagian kecil dari keseluruhan subjek yang dapat mewakili 

populasi penelitian yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2013 : 118) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Oleh karena keterbatasan jumlah populasi, maka teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. 

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil 
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atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil, sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian populasi (Sugiyono, 

2005: 78). Berdasarkan uraian di atas, banyaknya sampel sama besarnya 

dengan jumlah dari populasi yakni 46 siswa. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010: 60). Ada 3 variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Eksogen 

 

Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah potensi diri (X1), motivasi belajar 

(X2) dan lingkungan teman sebaya (X3). 

2. Variabel Endogen 

 

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya 

(variabel eksogen) atau variabel yang kemunculannya diasumsi disebabkan 

oleh variabel eksogen. Dalam penelitian ini variabel endogen adalah minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi (X5). 
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3. Variabel Moderator 

 

Variabel moderator adalah variabel yang mepengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel independen kedua. Variabel 

moderator dalam penelitian ini adalah prestasi belajar (X4). 

 

3.4. Definisi Konseptual Variabel 

 

 

Definisi konseptual variabel ini merupakan penjelasan dari variabel masing-

masing yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya. Definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Potensi Diri (X1) 

Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud 

maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum 

sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh individu tersebut. 

2. Motivasi Belajar (X2) 

Motivasi belajar adalah segala sesuatu sebagai pendorong tingkah laku 

seseorang dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Lingkungan Teman Sebaya (X3) 

Lingkungan teman sebaya adalah lingkungan dimana terjadinya interaksi yang 

intensif dengan orang-orang yang memiliki usia dan status yang sama  

memberikan dampak baik positif maupun negatif. 
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4. Prestasi Belajar (X4) 

Prestasi Belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman melalui proses kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk lambang berupa angka atau huruf. 

5. Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi (X5) 

Minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah ketertarikan siswa untuk 

melanjutkan pendidikannya yang tumbuh secara sadar dalam diri siswa 

sehingga tertarik dengan perguruan tinggi yang akan dimasukinya.  

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

 

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 (Basrowi dan Kasinu, 2007: 179). Berikut 

ini definisi operasional dalam penelitian ini. 

Tabel 7. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Potensi Diri 

(X1) 

1. Belajar memahami dan kekurangan diri 

2. Tidak menyalahkan orang lain/keadaan 

3. Memiliki sikap tulus 

4. Memiliki rasa tanggung jawab 

5. Yakin dengan keemampuan dan 

berjiwa optimis 

Interval dengan 

pendekatan 

semantic 

differensial 
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Tabel 7 lanjutan 

 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

data yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi 

 

Menurut Hadi (Sugiyono, 2013: 203) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan apabila 

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

Motivasi 

Belajar (X2) 

1. Tidak menyerah menghadapi 

kesulitan 

2. Memiliki minat terhadap pelajaran 

3. Lebih senang bekerja mandiri 

4. Dapat mempertahankan pendapat 

5. Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini 

Interval dengan 

pendekatan 

semantic 

differensial 

Lingkungan 

Teman 

Sebaya (X3) 

1. Teman sebagai pengganti keluarga 

2. Berbagi dan memecahkan masalah 

bersama teman 

3. Memperoleh dorongan emosional 

4. Menjadi teman belajar 

5. Menemukan harga diri siswa  

Interval dengan 

pendekatan 

semantic 

differensial 

Minat 

Melanjutkan 

Studi ke 

Perguruan 

Tinggi ( X5) 

1. Adanya kemauan dan kerja keras 

2. Adanya impian dan harapan 

3. Perasaan senang 

4. Adanya ketertarikan  

5. Adanya perhatian  

Interval dengan 

pendekatan 

semantic 

differensial 

Prestasi 

Belajar ( X4) 

Hasil nilai rapor siswa kelas XII IPS 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018 

Interval 
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bila responden yang diamati tidak terlalu besar Sugiyono (2013: 310). 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung dan mengamati keadaan lingkungan 

sekolah. 

2. Wawancara (Interview) 

 

Sugiyono (2013: 194) mengemukakan bahwa 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 wali kelas dan siswa tanpa 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. 

3. Dokumentasi 

 

Menurut Sugiyono (2013: 329), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan jumlah siswa, hasil 

belajar siswa (nilai raport), dan sejarah atau gambaran umum mengenai 

sekolah. 

4. Kuisioner (angket) 

 

Menurut Sugiyono (2013: 193), Angket adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan angket untuk 



   49 
 

mendapatkan data pengaruh potensi diri, motivasi belajar, lingkungan teman 

sebaya dan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

3.7. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian 

 

 

Alat ukur atau instrument penelitian dapat berbentuk test maupun nontest seperti 

kuesioner, pedoman observasi dan wawancara. 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 

 

Rusman (2013: 51) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk menguji 

apakah setiap butir pertanyaan dalam instrumen yang kita buat valid atau tidak. 

Instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak di 

ukur. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi product 

moment dari Pearson. 

Adapun rumus korelasi Product Moment sebagai berikut: 

    
      (  ) (  )

√(       (   )  (        (  ) )
 

 

Keterangan : 

      = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

    = Jumlah peserta tes (testee) 

    = Total perkalian skor item dan total 

    = Jumlah skor butir pernyataan 

    = Jumlah skor total 

    = Jumlah kuadrat skor butir pernyataan 

     = Jumlah kuadrat skor total 
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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). 

Untuk menguji tingkat validitas Potensi Diri, Motivasi Belajar, Lingkungan 

Teman Sebaya, dan Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi digunakan 

program SPSS 16.0, dengan n = 20 dan rtabel = 0,444. 

Kriteria yang digunakan adalah apabila rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut 

valid dan sebaliknya (Rusman, 2015: 40). 

a. Potensi Diri (X1) 

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil pengujian validitas angket potensi diri 

dari 18 pernyataan terdapat 9 pernyataan yang valid (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 

17) dan 9 pernyataan tidak valid (2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18) dalam 

penelitian ini pernyataan tersebut kemudian di drop atau tidak digunakan. 

Dengan demikian angket yang digunakan untuk variabel potensi diri dalam 

penelitian ini berjumlah 9. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.   

b. Motivasi Belajar (X2) 

Hasil pengujian validitas angket motivasi belajar dari 15 pernyataan terdapat 

13 pernyataan valid (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) dan 2 

pernyataan yang tidak valid (1,2) dalam penelitian ini pernyataan tersebut 

kemudian di drop atau tidak digunakan. Dengan demikian angket yang 

digunakan untuk variabel motivasi belajar dalam penelitian ini berjumlah 

13. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. 
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c. Lingkungan  Teman Sebaya (X3) 

Hasil pengujian validitas angket lingkungan teman sebaya dari 16 

pernyataan terdapat 11 pernyataan valid (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16) 

dan 5 pernyataan yang tidak valid (3,7,9,11,12) dalam penelitian ini 

pernyataan tersebut kemudian di drop atau tidak digunakan. Dengan 

demikian angket yang digunakan untuk variabel lingkungan teman sebaya 

dalam penelitian ini berjumlah 11. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.  

d. Minat Melajutkan Studi ke Perguruan Tinggi (X5)  

Hasil pengujian validitas minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi  dari 

14 pernyataan terdapat 10 pernyataan valid (2, 3, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 13, 14) 

dan 4 pernyataan yang tidak valid (1,4,5,12) dalam penelitian ini pernyataan 

tersebut kemudian di drop atau tidak digunakan. Dengan demikian angket 

yang digunakan untuk variabel minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

dalam penelitian ini berjumlah 10. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. 

 

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. 
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    (
 

   
)(  

   
 

  
 
) 

Keterangan 

    = nilai reliabilitas instrumen 

  = jumlah item 

   
  = jumlah varians butir 

  
  = varians total 

 

Kemudian menginterprestasikan besarnya nilai korelasi dengan melihat tabel 

berikut: 

Tabel 8. 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 

(Suharsimi Arikanto, 2008:75) 

 

Uji Reliabilitas Angket Potensi Diri (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.784 18 

Sumber: Pengolah Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,784 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas tinggi. 

 

Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.907 15 

Sumber: Pengolah Data Tahun 2018 
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Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,907 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

Uji Reliabilitas Angket Lingkungan Teman Sebaya (X3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 16 

Sumber: Pengolah Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,801 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas tinggi. 

 

Uji Reliabilitas Angket Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

(X5)   
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 14 

Sumber: Pengolah Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,815 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Linearitas Garis Regresi 

 
Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak. Menurut Hadi dalam Asrofi (2016 : 58) Uji 
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keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak. Uji 

keberartian regresi linear multiple menggunakan statistik F dengan rumus. 

   
      

      
 

 

Keterangan: 

S
2

reg = varians regresi 

S
2

sis = varians sisa 

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila Fh > 

Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji kelinieran regresi 

liniearmultiple menggunakan statistik F dengan rumus : 

   
    

   
  

 

Keterangan: 

S
2
TC = varians tuna cocok 

S
2
G   = varians galat 

 

Dengan kriteria uji apabila Fh < Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi 

linier. Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 9. Analisis Varians (Anova) untuk uji keberartian dan  

 kelinearan regresi  

Sumber Dk JK KT F 
Keterangan 

Total 1 N ∑Y
2
  

Koefisien (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

 

1 

 

JK (a) 

 

JK (b/a) 

 

JK (S) 

JK (a) 

 

S
2
reg = JK (b/a) 

 

S
2
sis = JK (s) 

S
2

reg 

S
2

sis 

Untuk 

menguji 

keberartian 

hipotesis 
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n-2 n-2 

Tabel 9 Lanjutan 

Tuna cocok 

 

Galat/Error 

k-2 

 

n-k 

JK (TC) 

 

JK (G) 

 

S
2
TC = JK (TC) 

K-2 

S
2 

= JK (E) 

n-k 

S
2

TC 

S
2

G 

Untuk 

menguji 

kelinieran 

regresi 

Sumber: Sudjana, 2005 

Keterangan: 

JK (a)         = 
(  ) 

 

   

JK (b/a) =  {    
(  )(  )

 
} 

JK (G) =  {    
(  ) 

 
} 

JK (T) = JK (a) – JK (b/a) 

JK (T) = ∑Y
2 

JK (TC) = JK (S) – JK (G) 

S
2 

reg  = Varians Regresi 

S
2
sis  = Varians Sisa 

n   =  Banyaknya responden 

Kriteria Pengujian: 

1. Kriteria Uji keberartian 

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

tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya. 

 

 

2. Kriteria Uji Kelinieran 

Jika Fhitung ≤ Ftabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k, maka 

regresi adalah linier dan sebaliknya. 
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2. Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi untuk membuktikan 

ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel 

bebas yang lainnya. Dalam analisis regresi linear berganda, maka akan terdapat 

dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel 

terikatnya. Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan apabila 

tidak terjadi adanya hubungan yang linear (multikolinearitas) di antara 

varaibel-variabel independen. 

 

Adanya hubungan yang linear antar variabel bebasnya akan menimbulkan 

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebasnya 

terhadap variabel terikatnya. 

 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terjadi 

hubungan yang linier (multikolinieritas) maka akan mengakibatkan sebagai 

berikut. 

1) Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, dengan 

demikian menjadi kurang akurat. 

2) Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga adanya 

sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya berubah sangat 

berarti. 

3) Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen (Sudarmanto, 2005: 137) 

 

 

Metode uji multikolinearitas dalam penelitian ini ada satu yaitu menggunakan 

korelasi pearson product moment dengan rumus sebagai berikut. 
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       (  )(  )

√*       (  ) +*      (  ) +
 

Keterangan. 

rxy  = Koefisien korelasi antara X dengan Y 

X = skor gejala X 

Y = skor gejala Y 

N = jumlah sampel 

 

Rumusan hipotesis yaitu. 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen. 

Hi : terdapat hubungan antar variabel independen. 

 

Dengan df = N-1 dengan tingkat alpha yang ditetapkan, kriteria uji apabila 

harga rhitung < rtabel maka tidak terjadi multikorelasi antar variabel independen, 

apabila rhitung > rtabel maka terjadi multikorelasi antar variabel independen 

(Sudarmanto: 2005:141). 

 

3. Uji Autokorelasi 

 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara 

data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam Sudarmanto 2005 : 

142-143). Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Statistik Durbin- Waston,  sebagai berikut. 
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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 du dan nilai Durbin-Wastond1. 

3) Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif. 

Ho : ρ < 0 (tidak ada autokorelasi positif) 

Ha : ρ < 0 (ada autokorelasi positif) 

Mengambil keputusan yang tepat : 

Jika d < dL, tolak H0 

Jika d > dU, tidak menolak H0 

Jika dL ≤ d ≤ dU, tidak tersimpulkan 

 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji 

d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas 

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

Ho : ρ = 0 

Ho : ρ = 0 

Aturan keputusan yang tepat adalah: 

Apabila d < dL menolak H0 

Apabila d > 4 – dL menolak H0 



   59 
 

Apabila 4 – d > dL tidak menolak H0 

 

Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan 

Rumus hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadi autokorelasi diantara data pengamatan 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut:  

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

angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi 

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

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka 

penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar 

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

dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto dalam Sudarmanto, 

2005: 148) 

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

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut. 

      *
   

 

  (     )
+ 
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Keterangan : 

rS = Koefisien korelasi spearman. 

di = Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik 

    yang berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

N = Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. 

Rumusan Hipotesis 

Ho : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang 

   menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya. 

Ha : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

   dan nilai mutlak dari residualnya. 

 

Kriteria Pengujian 

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari α = 0,05, maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, 

yang berarti menerima H0 dan sebaliknya (Suliyanto, 2011). 

 

3.9. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier 

dengan analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan 

analisis multi regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk 

khusus dari analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji 

model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk 

hubungan interaktif/reciprocal). Model hubungan antar variabel tersebut, terdapat 
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variabel independen yang dalam hal ini disebut variabel eksogen, dan variabel 

dependen yang disebut variabel endogen (Sugiyono 2009: 297). 

1. Persyaratan Analisis Jalur 

 

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti yang biasanya digunakan dalam 

analisis regresi, khususnya sensitif terhadap model yang spesifik. Sebab, 

kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan adanya 

pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur biasanya 

digunakan untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur yang langsung 

dan tidak langsung tersebut merupakan sebab-akibat terhadap variabel terikat. 

 

Penafsiran seperti itu harus dikerjakan dalam konteks perbandingan model 

alternatif. Penggunaan analisis jalur dalam analisis data penelitian didasarkan 

pada beberapa asumsi sebagai berikut : 

1. Hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi pada 

variable merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya yang 

bersifat kausal. 

2. Variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang 

mendahuluinya, dan tidak juga berkorelasi dengan variabel yang lain. 

3. Dalam model hubungan variable hanya terdapat jalur kausal/sebab-akibat 

searah. 

4. Data setiap variabel yang dianalisis adalah data interval dan berasal dari 

sumber yang sama. 
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2. Langkah-Langkah Menguji Analisis Jalur (Path Analisys) 

 

Langkah kerja analisis jalur ini pada garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural. 

Y = Pyx1X1 + Pyx2X2 + Pyx2X3 + Py1 

 

2) Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. 

a. Gambar diagram jalur lengkap dengan model structural dan persamaan 

strukturalnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Jalur (Path Analisys) 
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Y1 = py1x1 X1 + py1x2 X2 +    

Z   = pZx1 X1 + pZx2 X2 + pZy1 Y +     

 

Keterangan : 

X1  = Potensi Diri 

X2 = Motivasi Belajar 

X3  = Lingkungan Teman Sebaya 

Y  = Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

Z  = Prestasi Belajar 

pYX1 = Koefisien jalur X1 terhadap Y 

pYX2 = Koefisien jalur X2 terhadap Y 

pYX3 = Koefisien jalur X3 terhadap Y 

r12 = Koefisien korelasi X1 dengan X2 

r23 = Koefisien korelasi X2 dengan X3 

r13 = Koefisien korelasi X1 dengan X3 

pZX1 = Koefisien jalur X1 terhadap Z 

pZX3 = Koefisien jalur X3 terhadap Z 

pZY = Koefisien jalur Y terhadap Z 

pY€1 = Koefisien jalur variable lain terhadap Y diluar variable 

   X1, X2, dan X3 

pY€1 = Koefisien jalur variable lain terhadap Y diluar variable 

   X1, X2, X3, dan Y 
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b. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan) uji secara 

keseluruhan hipotesis statistic dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : PY2X1 = PY2X2   0 

Ho : PY2X1 = PY2X2 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Bagian kelima ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian 

yang dilakukan. Pembahasan dua hal tersebut secara rinci disajikan sebagai 

berikut. 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai 

pengaruh potensi diri, motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap 

minat melanjutkan  studi ke perguruan tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas 

XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh potensi diri terhadap prestasi belajar. Jika potensi diri siswa 

baik/tinggi, maka prestasi belajar siswa pun akan meningkat. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jika motivasi belajar 

siswa baik, maka akan meningkatkan prestasi belajar pula.   

3. Ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar.  Jika siswa 

berada di lingkungan teman sebaya yang baik dan memberi dampak positif, 

maka prestasi belajar juga akan bisa lebih baik. 
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4. Ada hubungan antara potensi diri, motivasi belajar, dan lingkungan teman 

sebaya.  

5. Ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi. Jika siswa memahami dengan baik potensi dirinya, maka akan minat 

untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan baik. 

6. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi. Jika motivasi belajar siswa baik, maka minat untuk melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi akan meningkat. 

7. Ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi. Jika lingkungan teman sebaya baik dan memberi dampak 

positif, maka minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi juga akan baik. 

8. Ada pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi. Jika prestasi belajar siswa baik/tinggi, maka minat untuk melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi juga akan meningkat. 

9. Ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi melalui prestasi belajar. Jika potensi diri siswa baik, maka akan 

meningkatkan prestasi belajar yang kemudian menimbulkan minat untuk 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

10. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi melalui prestasi belajar. Jika motivasi belajar siswa baik, maka prestasi 

belajar yang diraih akan meningkat sehingga menimbulkan minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

11. Ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi melalui prestasi belajar. Jika lingkungan teman sebaya baik 
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dan memberi pengaruh untuk maju, maka prestasi belajar akan semakin baik 

sehingga meningkatkan minat untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

12. Ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar, dan lingkungan teman sebaya 

terhadap prestasi belajar. Jika siswa paham dan menggali secara optimal 

potensi dirinya, motivasi belajar baik dan lingkungan teman sebaya baik, maka 

prestasi belajar akan meningkat. 

13. Ada pengaruh potensi diri, motivasi belajar, dan lingkungan teman sebaya dan 

prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan. Jika potensi 

diri baik, motivasi belajar tinggi serta lingkungan teman sebaya baik maka 

prestasi belajar akan meningkat sehingga minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi akan tinggi. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Potensi Diri, Motivasi Belajar, 

Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan 

Tinggi pada Siswa Kelas XII IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. Maka peneliti memberi saran sebagai berikut. 

1. Siswa harus belajar memahami potensi yang ada pada dirinya serta senantiasa 

mengeksplor dengan baik sehingga siswa dapat terus berkembang menjadi 

individu yang lebih baik dan berguna di kehidupannya. 

2. Guru dapat membantu siswa agar lebih meningkatkan motivasi dalam belajar 

sehingga dapat berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. 

3. Siswa harus lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan di sekolah 

karena teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif  yang 
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akan mempengaruhi cara pandang seseorang. Jika seseorang bergaul dengan 

teman sebaya secara benar maka akan memberi dampak yang positif begitupun 

sebaliknya. 

4. Guru mata pelajaran harus berperan untuk ikut membantu mengawasi 

pergaulan anak didiknya di sekolah agar tidak terpengaruh hal buruk . 

5. Siswa harus memahami bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah berpengaruh 

pada prestasi belajar yang akan ia raih. Oleh karena itu, siswa harus memiliki 

dorongan dari dirinya untuktermotivasi dalam belajar agak prestasi yang diraih 

menjadi baik. 

6. Siswa hendaknya mengetahui bahwa prestasi belajar yang diraih dipengaruhi 

juga oleh lingkungan teman sebaya, sehingga siswa bisa lebih selektif dalam 

memilih lingkungan pergaulan agak prestasi belajar yang diraih menjadi 

semakin baik. 

7. Siswa harus terus berusaha dan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar di 

sekolah karena prestasi belajar yang diraihnya akan sangat berguna untuk 

membantu dalam berbagai hal kehidupannya di masa yang akan datang. 

8. Siswa harus senantiasa menambah ilmu dan wawasan serta terus menggali 

potensi dirinya secara optimal salah satunya dengan melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi agar impian yang di cita-citakan dapat diraih dan  siswa 

dapat menjadi individu  yang berkualitas agar dapat bersaing di era global. 

9. Guru hendaknya dapat membangkitkan motivasi belajar siswa agar minat 

untuk terus belajar dan menambah pengetahuan dengan melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi dapat meningkat. 
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10. Siswa hendaknya memahami dan terus berusaha menggali potensi dirinya 

sehingga termotivasi untuk mengasah kemampuannya dengan cara 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi sesuai dengan potensi yang menonjol 

pada dirinya. 

11. Siswa harus memiliki motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya yang baik 

agar dapat memberi mendorong dan memberi pengaruh untuk meningkatkan 

prestasi belajar di sekolah. 

12. Siswa hendaknya memahami potensi diri, memiliki motivasi belajar dan 

lingkungan teman sebaya yang baik di sekolah sehingga ia memiliki minat 

untuk terus maju, belajar dan bersaing menjadi yang terbaik. 
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