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ABSTRAK

PENGARUH KESIAPAN BELAJAR, KEMANDIRIAN BELAJAR DAN
IKLIM SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN

IPS TERPADU DENGAN MEMPERHATIKAAN KEMAMPUAN
BERKOMUNIKASI PADA SISWA KELAS VIII

SMP XAVERIUS 3 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

YENI ASTUTI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar,
kemandirian belajar dan iklim sekolah terhadap hasil belajar dengan
memperhatikan kemampuan berkomunikasi pada siswa kelas VIII SMP Xaverius
3 BandarLampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII
SMP Xaverius 3 BandarLampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 45 siswa yang dijadikan sebagai responden dan teknik pengambilan
sampel yaitu probability sampling dengan simple random sampling. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifverifikatif
dengan pendekatan ex post facto dan survey.Hasil penelitian ini menunjukkan
terdapat pengaruh kesiapan belajar, kemandirian belajar, dan iklim sekolah
terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui kemampuan berkomunikasi pada siswa
kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung baik secara simultan maupun
parsial.

Kata Kunci:Kesiapan, Kemandirian, Iklim Sekolah, Hasil Belajar, Kemampuan
Berkomunikasi.

The purpose of this research is to know the influence of readiness in learning,
independence in learning and school climate toward results of learning by
considering the communicatingability of8th grade students SMP Xaverius 3
BandarLampung. The population of this research is all students of 8th grade SMP
Xaverius 3 BandarLampung. The sample used in this research is 45 students as
respondents and it was determined by using probability sampling with simple
random sampling. The method which is used in this research is descriptive
verification with ex post facto approach and survey. The result of research shows
that there is influence of readiness learning, independence in learning and school
climate towards results of learning integrated social subject by considering
communication ability of 8th grade students of SMP Xaverius 3 Bandar Lampung
academic year 2017/2018 simultaneously as well as partially.

Key words : Results of learning, readiness in learning, independence in learning,
school climate and considering communication ability



PENGARUH KESIAPAN BELAJAR, KEMANDIRIAN BELAJAR DAN
IKLIM SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN

IPS TERPADU DENGAN MEMPERHATIKAAN KEMAMPUAN
BERKOMUNIKASI PADA SISWA KELAS VIII

SMP XAVERIUS 3 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

YENI ASTUTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Ekonomi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITASLAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2018







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Panjang, Bandar Lampung pada

tanggal 18 Desember 1996 dengan nama lengkap Yeni

Astuti. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara,

putri dari pasangan Bapak Suwono dan Ibu Hariah.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Xaverius 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007.

2. SMP Xaverius 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011.

3. SMK Tamansiswa, Teluk Betung, Bandar Lampung diselesaikan pada

tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Ekonomi Jurusan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas

Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi

Negeri). Pada bulan Agustus 2016, penuli mengikuti Kuliah Kerja Lapangan

(KKL) di Bandung-Jogja-Kediri-Surabaya-Malang-Bali. Pada bulan Juli-

September 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi

(KKN-KT) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pekon Suka Mulya dan

SMP Negeri 2 Sukau Kabupaten Lampung Barat.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas izin Allah SWT yang telah

memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga

skripsi ini terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibu Hariah

Dengan penuh keikhlasan, kesabaran membimbing serta

mendidikku agar menjadi manusia yang lebih baik didunia dan

akhirat. Selalu mendoakan dan memberi nasehat serta semangat

untuk masa depan yang lebih baik. Semoga sehat selalu.

Bapak Suwono

Seluruh dukungan serta perhatian yang diberikan senantiasa

memberikan semangat yang tidak pernah surut.

Para Pendidik

Terimakasih telah berbagi ilmu dan pengalaman untuk bekal

menghadapi kehidupan.

Kakak dan Adikku Tercinta

Kalian telah membuatku termotivasi untuk segera

menyelesaikannya 



Motto

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku

tidak pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan

untukku tidak akan pernah melewatkanku

-Umar Bin Khatab-

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah

bekerja keras (untuk urusan lain). dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap

-QS. AL-Insyirah, 6-8

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;

kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya

dengan baik.

-Evelyn Underhil-

Hidup merupakan tempat pertemuan dan perpisahan terulang

yang tiada akhir

-Unknown-

Berusahalah maka kau akan tau hasilnya

-Yeni Astuti-



SANWACANA

Assalamu”alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan anugerah yang

telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat

serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad

SAW. Skripsi dengan judul “Pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian

Belajar dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar mata pelajaran IPS

Terpadu dengan memperhatikan Kemampuan Beromunikasi pada siswa

kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi di

Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, terdapat begitu banyak kekurangan

dan ketidaksempurnaan, baik redaksional, metode penelitian ataupun substansial.

Untuk itu, penulis harapkan kritik dan saran pembaca sebagai langkah perbaikan

untuk penulis dalam menyusun karya ilmiah atau laporan lain dimasa-masa

mendatang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.



2. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum

dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Ekonomi.

7. Bapak Drs. Yon Rizal, M.Si., selaku Pembimbing I dan Pembimbing

Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan

bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.,  selaku Pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Drs. Nurdin, M.Si., selaku Pembahas, terimakasih atas pengarahan dan

masukannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila, terimakasi atas ilmu yang

telah diberikan kepada penulis.



11. Ibu Theresia Henny Kurniawati, S.Pd.  selaku Kepala SMP Xaverius 3

Bandar Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan masukan yang

luar biasa.

12. Kedua orang tua ku Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas semua yang

telah diberikan untukku, doa, senyum, air mata, suka, duka dan semua

pengorbanan yang dilakukan untukku yang tiada pernah bisa dinilai oleh

suatu apapun dan dari segi apapun. Semoga kelak Allah menyediakan

jannahnya untuk Bapak dan Ibu. Aamiin Allahumma aamiin.

13. Untuk kakak-kakak, adik-adik, keponakan serta sepupuku, Harisiswanto, Siti

Fatimah, Harisiswati, Wulandari, Ragil Susanto, dan Mutiara Zahra Nadya

Akhyar keponakan ku satu-satunya terimakasih telah mewarnai hari-hari

Tantemu. Terimakasih karena selalu menjagaku sepanjang umur ini. Semoga

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kalian.

Aamiin Allahumma aamiin.

14. Semua Sahabatku Liana, Cici, Chusnul, Yessi, Ani terimakasih karena telah

membantu dan mau direpotkan selama ini juga menemani dalam proses

terjadinya skripsi ini.

15. Adik-adik seperobrolanku Misna dan Okta Mianda terimakasih telah

mendengarkan keluh-kesahku dengan teramat baik.

16. Sahabat seperjuanganku, Della Agusta FS, Siti Khotijah, Dwi Lisnawati,

Rahayu Dewi Komala Sari, Mba Woro Hartati, Nurul Khoramatul La’il,

Orida Novannisa, Yonada Dwi Kaputri, Dina Rahayu Oktarini, Wigati Nur

Safitri, Rizki Destria, Katarina Septiatika, Winda Dwi Putri kalian adalah

teman-teman yang telah menyemangatiku, memberikan warna dihidupku,



terimakasih telah hadir dihidupku semoga tetap bersahabat di dunia dan

akhirat Amin.

17. Teman-teman Pendidikan Ekonomi angkatan 2014, Tika, Meilani, Wahyu,

Lora, Ayu, Made, Nisa, Eci, Aminah, Puput, Pipit, Dian, Virgi, Galuh, Mas

Aji, Lutfi, Ihsan, Mba Khus, Linda,  Umi Maha, Tri, Resti, Rika dan seluruh

angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih

atas kebersamaannya selama ini. Suka dan duka kita bersama saat mencari

ilmu untuk masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah

SWT.

18. Seluruh Kakak Tingkat serta adik tingkat 2012, 2013, 2015, 2016 Pendidikan

Ekonomi terimakasih atas segala tawa dan canda yang menghibur semoga

kita senantiasa sukses kelak, tak lupa juga Om Herdi, Kak Dani dan Om Joko

yang selalu senantiasa membantu kami dan memberikan informasi berharga

kepada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam menempuh Studi

19. Keluarga seperjuangan 60 hariku, Mahkota, Dita Agustya, Dhuwin

Ambarwati Santoso, Indriyani, Sugeng, Krista dan Agus yang telah

menemaniku susah maupun senang yang berjuang bersama-sama yang

menguatkan aku. Terima Kasih banyak atas kenangan yang sangat berharga

dan pelajaran hidup yang sempurna.

20. Keluarga besar KKN-KT dan PPL Pekon Suka Mulya, Kecamatan Sukau

Kabupaten Lampung Barat terimakasih atas kebaikan yang luar biasa,

pengertian, kebersamaan, semangat dan persahabatannya selama ini.

21. Untuk calon imamku kelak yang telah Allah SWT tulis di Lauhul Mahfudz,

semoga hatiku dan hatimu segera dipertemukan di dalam naungannya-Nya



22. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga

Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas

kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua.

Disadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca

pada umumnya.

Wassalamua’alaikum Wr. Wb.

Bandar lampung, Juli 2018

Penulis
Yeni Astuti



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
PERSEMBAHAN
MOTO
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B. Identifikasi  Masalah ................................................................................. 7
C. Pembatasan Masalah ................................................................................. 8
D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 9
E. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 11
F. Kegunaan Penelitian ................................................................................. 13
G. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................................... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 14

1. Hasil Belajar ........................................................................................ 14
2. Kesiapan Belajar ................................................................................ 17
3. Kemandirian Belajar ........................................................................... 20
4. Iklim Sekolah ...................................................................................... 23
5. Kemampuan Berkomunikasi .............................................................. 26

B. Penelitian yang Relevan ............................................................................ 29
C. Kerangka Pikir .......................................................................................... 30
D. Hipotesis ................................................................................................... 33



III. METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian ..................................................................................... 36
B. Populasi dan Sampel ................................................................................. 37

1. Populasi ............................................................................................... 37
2. Sampel ................................................................................................. 38

C. Teknik Pengambilan Sampel .................................................................... 39
D. Variabel Penelitian .................................................................................... 40

1. Variabel Eksogen ................................................................................ 40
2. Variabel Endogen ................................................................................ 40

E. Definisi Konseptual Variabel .................................................................... 41
1. Kesiapan Belajar ................................................................................. 41
2. Kemandirian Belajar ........................................................................... 41
3. Iklim Sekolah ....................................................................................... 42
4. Hasil Belajar ........................................................................................ 42
5. Kemampuan Berkomunikasi ............................................................... 42

F. Definisi Operasional Variabel.................................................................... 42
G. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 47

1. Observasi ............................................................................................. 47
2. Wawancara (Interview) ....................................................................... 47
3. Dokumentasi ....................................................................................... 48
4. Kuisioner (Angket) ............................................................................. 48

H. Uji Persyaratan Instrumen ......................................................................... 48
1. Uji Validitas ........................................................................................ 48
2. Uji Reliabilitas .................................................................................... 50

I. Uji Persyaratan Analisis Data ................................................................... 51
1. Uji Normalitas ..................................................................................... 52
2. Uji Homogenitas ................................................................................. 53

J. Uji Asumsi Klasik ..................................................................................... 54
1. Uji Linearitas Garis Regresi ................................................................ 54
2. Uji Multikolinearitas ........................................................................... 56
3. Uji Autokorelasi .................................................................................. 58
4. Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 60

K. Pengujian Hipotesis ................................................................................... 61
1. Persyaratan Analisis Jalur ................................................................... 61
2. Langkah-Langkah Menguji Analisis Jalur .......................................... 62

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................ 66

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Xaverius 3 Bandar Lampung ....... 66



2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Xaverius 3 Bandar Lampung ............... 67
3. Situasi dan Kondisi SMP Xaverius 3 Bandar Lampung ................... 67

B. Gambar Umum Responden ...................................................................... 69
C. Deskripsi Data .......................................................................................... 69

1. Data Kesiapan Belajar (X1) ................................................................. 70
2. Data Kemandirian Belajar (X2) ........................................................... 72
3. Data Iklim Sekolah (X3) ...................................................................... 75
4. Data Kemampuan Berkomunikasi (Z) ................................................ 77
5. Data Hasil  Belajar (Y) ........................................................................ 80

D. Uji Persyaratan Statistik Parametrik ......................................................... 83
1. Uji Normalitas ..................................................................................... 83
2. Uji Homogenitas ................................................................................. 84

E. Uji Asumsi Klasik ..................................................................................... 85
1. Uji Linearitas Garis Regresi ................................................................ 85
2. Uji Multikolinearitas ........................................................................... 88
3. Uji Autokorelasi .................................................................................. 89
4. Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 91

F. Analisis Data ............................................................................................. 93
1. Persamaan Struktural .......................................................................... 97
2. Besarnya Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel

Endogen Secara Proporsional ............................................................. 98
G. Uji Hipotesis/ Menguji Kebermaknaan Koefisien Jalur ........................... 104

1. Uji t untuk Pengujian Hipotesis Secara Parsial ................................... 104
2. Uji F untuk Pengujian Hipotesis Secara Simultan .............................. 115

H. Kesimpulan Analisis Statistik ................................................................... 117
I. Pembahasan ............................................................................................... 120

1. Pengaruh Kesiapan Belajar Di Sekolah Terhadap Hasil Belajar
IPS Terpadu Pada Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018............................................... 120

2. Pengaruh Kemandirian Belajar Di Sekolah Terhadap Hasil
Belajar IPS Terpadu Pada Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 .................................. 121

3. Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu
Pada Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2017/2018 .......................................................................... 123

4. Hubungan Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar Dan Iklim
Sekolah Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP
Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018................ 124

5. Pengaruh Langsung Kesiapan Belajar Terhadap Kemampuan
Berkomunikasi Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas



VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018 .......................................................................................... 126

6. Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan
Berkomunikasi Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018 .......................................................................................... 127

7. Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Kemampuan Berkomunikasi
Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP
Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018................ 128

8. Pengaruh Hasil Belajar Terhadap Kemampuan Berkomunikasi
Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP
Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018................ 129

9. Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Kemampuan
Berkomunikasi Melalui Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS
Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2017/2018 ............................................................... 130

10. Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan
Berkomunikasi Melalui Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS
Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2017/2018 ............................................................... 131

11. Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Kemampuan Berkomunikasi
Melalui Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa
Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018 .......................................................................................... 132

12. Pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar Dan Iklim
Sekolah Secara Bersama-Sama Terhadap Hasil Belajar Pada Mata
Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018............................................... 133

13. pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan Iklim
Sekolah secara bersama-sama terhadap Kemampuan
Berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas
VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018 .......................................................................................... 134

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................. 136
B. Saran ........................................................................................................... 138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil Ulangan Harian siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 .................................................................. 2

2. Hasil Penelitian yang Relevan ........................................................................ 29
3. Data jumlah siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

tahun ajaran 2017/2018. .................................................................................. 38
4. Perhitungan sampel untuk masing-masing kelas ............................................. 40
5. Indikator masing-masing Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Skala ......... 43
6. Indeks Korelasi Reliabilitas ............................................................................ 51
7. Hasil Uji Reliabilitas ..................................................................................... 52
8. Analisis Varians (Anava) untuk uji keberartian dan kelinearan regresi ......... 55
9. Inteprestasi Koefisien Jalur (Path Analysis) ................................................... 64
10. Fasilitas SMP Xaverius 3 Bandar Lampung ................................................... 68
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kesiapan Belajar (X1) ..................................... 71
12. Kategori Variabel Kesiapan Belajar (X1) ........................................................ 72
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kemandirian Belajar (X2) ............................... 73
14. Kategori Variabel Kemandirian Belajar (X2) ................................................. 74
15. Distribusi Frekuensi Variabel Iklim Sekolah (X3) .......................................... 76
16. Kategori Variabel Iklim Sekolah (X3) ............................................................ 77
17. Distribusi Frekuensi Variabel Kemampuan Berkomunikasi (Z) .................... 78
18. Kategori Variabel Kemampuan Berkomunikasi (Z) ....................................... 79
19. Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar (Y) ............................................. 81
20. Kategori Variabel Hasil Belajar (Y) ............................................................... 82
21. Rekapitulasi Uji Normalitas ............................................................................ 84
22. Rekapitulasi Uji Homogenitas ........................................................................ 85
23. Rekapitulasi Uji Linearitas Regresi ................................................................ 87
24. Rekapitulasi Uji Multikolinearitas .................................................................. 89
25. Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas ............................................................... 93
26. Rangkuman Hasil Koefisien Jalur Sub- Struktur 1 ....................................... 120
27. Rangkuman Hasil Koefisien Jalur Sub- Struktur 2 ....................................... 120



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Paradigma Penelitian .................................................................................. 33
2. Diagram Jalur Path Analysis (Analisis Jalur) ............................................. 65
3. Hasil Uji Durbin-Watson ............................................................................ 91
4. Model Diagram Jalur Berdasarkan Paradigma Penelitian ......................... 94
5. Model Persamaan Dua Jalur ...................................................................... 94
6. Substruktur 1 .............................................................................................. 95
7. Substruktur 2 .............................................................................................. 96
8. Substruktur 1 .............................................................................................. 98
9. Substruktur 2 ............................................................................................ 101
10. Diagram Jalur Lengkap ............................................................................ 103
11. Pengaruh Tidak Langsung X1 Terhadap Z Melalui Y ............................. 112
12. Pengaruh Tidak Langsung X2 Terhadap Z Melalui Y .............................. 113
13. Pengaruh Tidak Langsung X3 Terhadap Z Melalui Y .............................. 114



DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket
2. Hasil input data variabel Xı Kesiapan Belajar
3. Hasil Input Data Variabel X2 Kemandirian Belajar
4. Hasil Input Data Variabel X3 Iklim Sekolah
5. Hasil Input Data Variabel Z Kemampuan Berkomunikasi
6. Hasil Input Data Variabel Y Hasil Belajar
7. Rekapitulasi Hasil Input Data Xı, X2, X3, Z dan Y
8. Hasil SPSS Validitas Xı Kesiapan Belajar
9. Hasil SPSS Validitas X2 Kemandirian Belajar
10. Hasil SPSS Validitas X3 Iklim Sekolah
11. Hasil SPSS Validitas Z Kemampuan Berkomunikasi
12. Hasil SPSS Reliabilitas Xı, X2, X3 dan Z
13. Hasil Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas Xı, X2, X3 dan Z
14. Hasil SPSS Uji Normalitas data
15. Hasil SPSS Uji Homogenitas data
16. Hasil SPSS Uji Regresi Linier data
17. Hasil SPSS Uji Multikolinearitas data
18. Hasil SPSS Uji Otokorelasi data
19. Hasil SPSS Uji Heteroskedastisitas data
20. Hasil SPSS Uji Analysis Path



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang sedang difokuskan oleh Pemerintah salah satunya adalah

peningkatan Sumber Daya Manusia, salah satunya dengan cara meningkatkan

Pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi

kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan inilah tercipta generasi

yang cerdas, berwawasan luas, kreatif, dan juga mandiri. Untuk mewujudkan

program tersebut diperlukan cara yang terencana, terarah, dan berkelanjutan

serta peran aktif semua pihak yang terlibat salah satunya kepala sekolah, guru

serta siswa/i sendiri sebagai pihak pembangunan. Dalam lembaga pendidikan

dalam formal maupun non formal ada sebuah tujuan yang diharapkan dapat

membantu tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu tujuan pendidikan dapat

dilihat dari tinggi rendahnya hasil belajar siswa/i tersebut. Hasil belajar yang

tinggi merupakan salah satu keinginan siswa/i maupun guru, karena hasil

belajar bisa digunakan sebagai evaluasi apakah cara mengajar guru atau

kegiatan belajar siswa sudah efektif untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Sebuah proses pembelajaran yang baik hendaknya tidak hanya mengacu pada

tujuan atau hasil belajar saja, namun harus menunjukan keseimbangan antara

tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada hakikatnya, tujuan
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pembelajaran adalah arah dari proses belajar mengajar yang diharapkan

mampu mewujudkan rumusan tingkah laku yang dapat dikuasai siswa setelah

menempuh pengalaman belajarnya. Pada kenyataannya setiap siswa berbeda –

beda kemampuannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya

hasil belajar mereka. Hal ini senada dengan pendapat Azwar (2008: 163),

“Hasil belajar atau keberhasilan belajar dapat dilihat dari tingkat prestasi yang

diperoleh peserta didik dan juga prestasi belajar dapat dioperasionalkan dalam

bentuk indikator-indikator berupa nilai lapor, indeks prestasi studi, angka

kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya”.

Dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan setiap siswa

mengikuti dengan baik, aktif serta maksimal mata pelajaran yang disediakan

di sekolah salah satunya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berdasarkan

penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis di SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung yang beralamat di Jln. Yos Sudarso km 10, Panjang Selatan, Bandar

Lampung dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu

disampaikan bahwa ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM yang

ditentukan oleh sekolah.

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2017/2018

No Kelas < 72 >72 Jumlah siswa Keterangan
1 VIII A 19 6 25 siswa Kriteria

Ketuntasan
Minimum yang
ditetapkan
sekolah adalah
72

2 VIII B 19 7 26 siswa
Siswa 38 13 51 siswa

Presentase 74,50 25,49 100

Sumber : Guru Bidang Studi IPS Terpadu Semester Ganjil Kelas VIII SMP
Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017 / 2018
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Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, dikatakan bahwa siswa

yang belum memenuhi KKM yang ditentukan sekolah ada sebanyak 38 atau

sebesar 74,50% yang belum memenuhi KKM, sedangkan sebesar 25,49% atau

13 siswa yang sudah memenuhi KKM sekolah tersebut.

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada yang berasal dari dalam diri

maupun dari luar diri siswa.

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada yang berasal dari dalam diri
maupun dari luar diri siswa. Menurut Djaali (2007: 98-100) rendahnya hasil
belajar siswa disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam diri siswa yang dapat berupa
motivasi, intelegensi, minat, kemandirian, dan lain-lain. Sedangkan faktor
eksternal adalah faktor di luar diri siswa yang dapat berupa metode mengajar
guru, kurikulum, aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar,
perhatian orang tua, ketersediaan sarana belajar di sekolah atau di rumah, jarak
tempuh dari rumah ke sekolah, dan lain-lain.

Berbagai faktor-faktor yang diungkapkan oleh Djaali (2007: 98 -100) diatas

merupakan fakta banyaknya faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar siswa

itu sendiri. Dari banyaknya faktor-faktor diatas ada beberapa faktor yang akan

di teliti oleh penulis.

Pertama yaitu faktor yang berasal dari intern yaitu faktor kesiapan belajar,

penulis menduga ada pengaruh yang terjadi dari sikap siswa/i itu sendiri

tentang kesiapan belajar. Banyak siswa yang menganggap mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial sulit untuk dipelajari dengan teori-teori serta penghitungan

yang cukup banyak, dengan itu siswa/i kurang siap dalam memulai pelajaran

tersebut.
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Kesiapan diduga berpengaruh yang mana jika siswa/i siap belajar maka mereka

akan lebih mudah menyerap berbagai teori yang disampaikan oleh guru itu

sendiri. Pernyataann ini sependapat dengan pernyataan Thorndike yang dikutip

dalam Slameto (2003: 114), “Kesiapan adalah prasyarat untuk belajar

berikutnya”. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap guru mata

pelajaran IPS Terpadu ada beberapa siswa yang memang menyiapkan dari

rumah materi yang akan dipelajari di sekolah dan ada juga beberapa yang

datang tanpa persiapan sekalipun.

Kedua faktor yang penulis teliti masih dari faktor intern siswa yaitu

kemandirian belajar. Faktor kedua yang penulis ambil sebagai penelitian ini

diduga berpengaruh juga terhadap pencapaian belajar. Kemandirian belajar

merupakan tanggung jawab masing-masing individu terhadap tugasnya.

Banyak siswa/i yang melupakan tugas mereka sebagai pelajar yang artinya

mereka harus melakukan apapun untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di SMP Xaverius 3

Bandar Lampung, menurut guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

menyampaikan ada beberapa siswa yang kurang percaya diri pada

kemampuannya, mereka cenderung mementingkan lebih baik selesai saja

dibandingkan mendapatkan tambahan nilai pada hasil tugas mereka. Dalam

proses belajar mengajar kemandirian sangat menentukan pencapaian belajar

bagi individu itu sendiri. Jika siswa/i mandiri terhadap individu mereka, itu

sangat membantu mereka dalam penyelesaian tugas, pengerjaan ujian dan bisa

mempermudah dalam mengatur hidupnya sendiri.
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Kemandirian menurut Havighurst (dalam Familia, 2006: 32) memiliki empat

aspek, yaitu aspek intelektual (kemauan untuk berfikir dan menyelesaikan

masalah sendiri), aspek sosial (kemampuan untuk membina relasi secara aktif),

aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosinya sendiri), aspek ekonomi

(kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri).

Untuk meningkatkan kemandirian belajar demi terwujudnya salah satu tujuan

Pemerintah yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia salah satunya

dengan meningkatkan tingkat pendidikan, siswa/i sekiranya harus membangun

kesadarannya sendiri mengenai kemandirian belajar mereka. Kemandirian

belajar yang baik tentu saja berdampak positif terhadap hasil belajar mereka.

Faktor ketiga yang penulis duga ada hubungannya dengan hasil belajar adalah

iklim sekolah. Ada beberapa tipe sekolah di Bandar Lampung sendiri, dan yang

dapat kita simpulkan banyak siswa berprestasi dengan iklim sekolah yang baik.

Iklim sekolah yang baik merupakan salah satu dukungan bagi siswa/i belajar

dengan maksimal. Hal ini didukung dengan pendapat Pidarta (2005: 207)

“yang menyatakan iklim sekolah menunjukkan suasana kehidupan dan

pergaulan di sekolah, suasana belajar, belajar, berkomunikasi dan bergaul,

yang menggambarkan bagaimana budaya-budaya, tradisi-tradisi dan cara-cara

bertindak para personalia disekolah”. Suasana yang dibentuk personalia

sekolah dengan baik menciptakan suasana yang dapat membantu peningkatan

hasil belajar siswa. Kepala sekolah sangat berperan aktif untuk menciptakan

iklim sekolah yang maksimal baik dalam fisik maupun non fisik sekolah

tersebut. Hubungan yang baik antar personalia sekolah terhadap siswa/i
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merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan hasil belajar bagi

siswa/i.

Jadi peran guru serta perangkat sekolah sangat berpengaruh untuk menciptakan

iklim sekolah yang positif. Namun, sebaliknya jika iklim sekolah buruk hal

tersebut membuat para siswa/i merasa bosan, stress dan menimbulkan

kecemasan pada masing-masing individu, maka dari itu penciptaan iklim

sekolah yang positif merupakan salah satu hal yang dapat menambah

kepercayaan diri siswa/i tersebut untuk belajar dan juga meningkatkan

prestasinya atau hasil belajarnya itu sendiri.

Faktor-faktor diatas diperkuat dengan faktor yang terakhir yang Penulis duga

ada hubungannya dengan hasil belajar yaitu Kemampuan Berkomunikasi.

Seperti yang kita tahu kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan dalam

proses belajar mengajar, namun pada kenyataannya kemampuan

berkomunikasi setiap siswa/i berbeda-beda. Banyak guru yang ingin

membangun komunikasi yang baik dengan siswa agar terciptanya hubungan

yang baik pula juga dapat membantu siswa/i untuk menyelesaikan masalah

yang sedang dialamiya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Karti Soeharto

(1996: 22) “menyebutkan bahwa kemampuan berkomunikasi adalah

kemampuan guru dalam menciptakan iklim komunikatif antara guru dengan

siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran”.

Suasana yang dibangun oleh guru terhadap siswa sangat berperan untuk

mengajak siswa/i percaya diri mengungkapkan berbagai pendapatnya.
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Dengan adanya kurikulum baru yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu K13

disini Penulis memilih kemampuan berkomunikasi sebagai faktor untuk

memperkuat mempengaruhi, salah satunya K13 dengan pendekatan saintific,

salah satu syarat terjadinya hasil yang baik yaitu dengan memiliki kemampuan

berkomunikasi yang baik.

Namun, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat menimbulkan

berbagai pengaruh, pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Salah satunya

pengaruh dalam berkomunikasi antar sesama teman sekelas, dengan guru

maupun dengan warga sekolah lainnya. Peran kecanggihan teknologi zaman

modern ini memang sangat membantu proses belajar mengajar baik untuk

siswa itu sendiri atau para pengajar, namun ada beberapa siswa yang lebih

memilih komunikasi tidak langsung daripada langsung.

Dari berbagai kondisi sekolah yang Penulis jabarkan diatas akan dilakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian

Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar mata pelajaran IPS

Terpadu dengan memperhatikan Kemampuan Berkomunikasi pada siswa

kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat

diidentifikasi sebagai berikut.
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1. Hasil belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung masih tergolong rendah, hal itu terlihat dari tidak tercapainya

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah.

2. Rendahnya kesiapan belajar siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung pada mata pelajaran IPS Terpadu

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

4. Kemandirian belajar siswa masih rendah masih kurangnya tanggung jawab

terhadap diri sendiri

5. Iklim sekolah yang kurang lengkap menyebabkan kurangnya minat siswa

6. Siswa kurang mengasah kemampuan berkomunikasi antar siswa maupun

antar siswa dengan guru

7. Siswa kurang berartisipasi dalam proses belajar mengajar

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tampak

bahwa masalah hasil belajar IPS Terpadu dipengaruhi oleh banyak faktor.

Oleh karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan maka

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ada atau tidaknya

pengaruh kesiapan belajar, kemandirian belajar, dan iklim sekolah

terhadap hasil belajar IPS Terpadu dengan memperhatikan kemampuan

berkomunikasi pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018.
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D. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut.

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

IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018?

2. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar di sekolah terhadap hasil

belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018?

3. Apakah ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu

pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017/2018?

4. Apakah ada hubungan Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan

Iklim Sekolah pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP

Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

5. Apakah ada pengaruh langsung kesiapan belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

6. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

7. Apakah ada pengaruh iklim sekolah terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?
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8. Apakah ada pengaruh hasil belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

9. Apakah Ada pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018 ?

10. Apakah Ada pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018 ?

11. Apakah Ada pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018 ?

12. Apakah Ada pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan

Iklim Sekolah secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar pada mata

Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

13. Apakah Ada pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan

Iklim Sekolah secara bersama-sama terhadap Kemampuan

Berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?
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E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil

belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar di sekolah terhadap

hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

3. Untuk mengetahui pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar IPS

Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018

4. Untuk mengetahui hubungan Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar

dan Iklim Sekolah pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

5. Untuk mengetahui pengaruh langsung kesiapan belajar terhadap

kemampuan berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa

Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018

6. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018
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7. Untuk mengetahui pengaruh iklim sekolah terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

8. Untuk mengetahui pengaruh hasil belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

9. Untuk mengetahui pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018

10. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Belajar terhadap

Kemampuan Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran

IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018

11. Untuk mengetahui pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018

12. Untuk mengetahui pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar

dan Iklim Sekolah secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar pada

mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

13. Untuk mengetahui pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar

dan Iklim Sekolah secara bersama-sama terhadap Kemampuan
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Berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

F. Kegunaan Penelitian

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang

disajikan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam mengkaji pengaruh

pemanfaatan kesiapan belajar, kemandirian belajar dan iklim sekolah

terhadap hasil belajar IPS Terpadu dengan memperhatikan kemampuan

berkomunikasi siswa.

2. Secara praktis

a. Bagi siswa, agar dapat terlibat atau berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran.

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan, dan

masukan guna meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi sekolah, sebagai referensi untuk mengatasi permasalahan yang

dialami peserta didik dan bagi semua pihak yang bermaksud

melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang berbagai macam

faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran serta
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dampaknya terhadap hasil belajar, dan dapat dijadikan sebagai

pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah.

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa/i kelas VIII semester genap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesiapan belajar (Xı), kemandirian belajar

(X2), iklim sekolah (X3), hasil belajar (Y), dan kemampuan

berkomunikasi (Z).

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

4. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2017/2018

5. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan,

khususnya mata pelajaran IPS Terpadu



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu pencapaian penting bagi siswa/i itu

sendiri maupun guru. Hasil belajar dapat digunakan sebagai evaluasi

berbagai pihak apakah proses belajar mengajar yang telah disampaikan

berhasil atau tidak pencapain hasil belajar yang tinggi, maka dapat

diartikan secara jelas bahwa proses pembelajaran tersebut berhasil.

Dalam proses belajar mengajar pentingnya mengetahui hasil yang kita

dapat dalam kegiatan tersebut pernyataan ini senada dengan pendapat

Dimyati dan Mudjiono (2009: 2), “Hasil belajar merupakan hasil suatu

interaksi dari tindak lanjut dan tindak mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”. Hasil belajar

diperoleh di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui seberapa

berhasil siswa/i tersebut maupun guru itu sendiri dalam proses

pembelajarannya.
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Menurut pendapat Azwar (2008: 163), “Hasil belajar atau keberhasilan

belajar dapat dilihat dari tingkat prestasi yang diperoleh peserta didik

dan juga prestasi belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk

indikator-indikator berupa nilai lapor, indeks prestasi studi, angka

kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya”.

Namun pada kenyataannya ada beberapa siswa yang belum

menunjukkan hasil maksimal hal ini menyebabkan para pengajar

berpikir mengapa siswa tersebut memiliki hasil belajar yang rendah?

Pada dasarnya tingkat kemampuan siswa/i tidak bisa disamaratakan

karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa/i

tersebut rendah.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Slameto (2003: 54-72) bahwa,
“Keberhasilan proses pembelajaran secara garis besar dipengaruhi oleh
faktor intern dan faktor ekstern.”
1. Faktor Intern, yaitu faktor yang ada dalam individu itu sendiri

Faktor intern terdiri dari :
a. Jasmaniah (Kesehatan dan cacat tubuh)
b. Psikologi (perhatian, minat, bakat, kematangan, kesiapan, dan

motif) dan
c. Faktor kelelahan

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

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

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

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

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

Belajar merupakan proses dimana seseorang berusaha untuk

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.

Hal ini didukung oleh pendapat Sukmadinata (2007: 102), yang

mengatakan bahwa, “Hasil belajar atau achievement merupakan

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau

kapasitas yang dimiliki seseorang”. Semua orang menginginkan

sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya termasuk perubahan tingkah

laku dengan itu mereka belajar berbagai macam hal untuk mencapai

tujuannya tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas

beberapa tingkatan taraf sebagai berikut.

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai
oleh siswa.

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat
dikuasai 76%-99%.

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.

(Djamarah dan Zain, 2008: 107).

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan
betul-betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh

siswa.
2. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan

hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah
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merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga
akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu
permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna
bagi dirinya (Sardiman, 2008: 49).

Dalam beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan jika hasil

belajar merupakan sesuatu hal yang penting yang perlu siswa/i

maupun pengajar ketahui agar dapat merubah cara belajar atau

mengajar yang lebih efektif lagi demi mendapatkan tujuan

pembelajaran itu sendiri.

2. Kesiapan Belajar

Dalam proses belajar mengajar kesiapan diri merupakan suatu hal yang

perlu kita utamakan, karena dengan diri kita sudah siap disitu pula kita

bisa memahami materi-materi dengan mudah. Kesiapan merupakan

kondisi dimana seseorang sudah siap menerima dan melakukan perintah

yang diberikan oleh orang lain. Hal ini senada dengan pernyataann

Thorndike yang dikutip dalam Slameto (2003: 114), “Kesiapan adalah

prasyarat untuk belajar berikutnya”. Dalam pernyataan ini mengapa

kesiapan untuk belajar sangat diutamakan dalam proses belajar.

Indikator kesiapan belajar dalam penelitian ini adalah kondisi fisik

siswa, mental, emosional, kebutuhan dan pengetahuan. Kondisi fisik

meliputi pendengaran, penglihatan dan kesehatan. Kondisi mental

menyangkut kepercayaan pada diri sendiri dan penyesuaian diri

(mampu berkomunikasi). Kondisi emosional meliputi kejujuran dan

persiapan yang matang. Kebutuhan misalnya buku pelajaran, catatan
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pelajaran dan perlengkapan belajar. Sedangkan pengetahuan misalnya

membaca buku pelajaran atau mencari informasi di media cetak serta

internet.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Slameto (2003: 54-72) bahwa,

“Keberhasilan proses pembelajaran secara garis besar dipengaruhi oleh

faktor intern dan faktor ekstern.”

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang ada dalam individu itu sendiri
Faktor intern terdiri dari :
a. Jasmaniah (Kesehatan dan cacat tubuh)
b. Psikologi (perhatian, minat, bakat, kematangan, kesiapan, dan

motif) dan
c. Faktor kelelahan

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

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

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

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

Dalam pernyataan Slameto (2003: 54-72), dikatakan bahwa salah satu

dari faktor-faktor keberhasilan proses hasil belajar adalah kesiapan

belajar dimana kesiapan belajar sendiri dipengaruhi oleh faktor intern.

Di bawah ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan

belajar dari beberapa pendapat, sebagai berikut.

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

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

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

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

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

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

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

Berdasarkan beberapa uraian pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan

bahwa hal-hal yang mempengaruhi kesiapan belajar adalah : a) kondisi fisik

(kesehatan) b) kondisi psikologi (kejiwaan) c) kesiapan materi (bahan ajar).

Kondisi siswa/i yang siap adalah sesuatu yang sangat diutamakan dalam

proses belajar mengajar. Jika kondisi siswa telah siap untuk menerima

materi yang akan disampaikan hal tersebut memudahkan guru untuk dapat

menyampaikan materi tanpa diulang-ulang. Kondisi tersebut seharusnya

bisa diciptakan siswa jika mereka tidak mengabaikan faktor-faktor yang

menyebabkan mereka tidak siap dengan proses belajar. Selain itu, kesiapan

belajar juga diperhatikan karena dapat memberikan respon positif, dengan

begitu dapat mendorong keberhasilan belajar.

Di bawah ini dikemukakan prinsip-prinsip kesiapan belajar dari beberapa

pendapat, sebagai berikut.

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

mempengaruhi)
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b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh
manfaat dari pengalaman

c) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif
terhadap kesiapan

d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode
2) Menurut Soemanto (2011: 192) prinsip bagi perkembangan readiness

meliputi.
a) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk

readiness.
b) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis

individu.
c) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan

fungsifungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang
rohaniah.

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

Dari prinsip-prinsip diatas mengenai kesiapan belajar dipengaruhi oleh

aspek perkembangan yang saling mempengaruhi, pengalaman–pengalaman

yang kita temukan juga bisa mempengaruhi kesiapan kita dengan

memberikan kita pengalaman agar bisa mencapai keberhasilan dan yang

terakhir yaitu dengan berdampaknya kegiatan tertentu yang kita ikuti akan

berdampak pula pada kepribadian kita sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesiapan belajar adalah

suatu kondisi dimana siswa siap secara fisik, psikologis dan materiil untuk

menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kesiapan juga ditunjukan

dengan kondisi siap melaksanakan, mengamati, meniru, latihan,

menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru pada diri siswa.

3. Kemandirian Belajar

Dalam hidup mandiri untuk diri kita masing-masing itu sangatlah penting,

dengan mandiri kita bisa dengan mudah mengerjakan semua hal yang kita
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inginkan dengan baik. Kemandirian merupakan salah satu aspek penting

dalam kepribadian, kemandirian dimaksudkan kita mampu berdiri sendiri

dan dapat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah kita

ambil.

Kemandirian menurut Havighurst (dalam Familia, 2006: 32) memiliki

empat aspek, yaitu aspek intelektual (kemauan untuk berfikir dan

menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemampuan untuk membina

relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosinya

sendiri), aspek ekonomi ( kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri).

Menurut Familia (2006: 45) Mengemukakan bahwa: anak mandiri pada
dasarnya adalah anak yang mampu berfikir dan berbuat untuk dirinya
sendiri. Seseorang anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif, kompeten,
tidak tergantung pada orang lain, dan tampak spontan. Ciri khas anak
mandiri antara lain mempunyai kecenderungan memecahkan masalah dari
pada berkutat kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil
resiko karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap
penilaian sendiri sehingga tidak sedikit-dikit bertanya dan meminta
bantuan,dan mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya.

Mempunyai kepribadian mandiri sangat diperlukan dalam suatu pribadi

siswa/i agar dalam proses belajar mengajar siswa/i bisa dengan mudah

menerima serta memberi sesuatu yang berharga untuk dirinya serta orang

lain. Arti dalam mandiri itu sendiri berarti siswa/i bisa dapat aktif dalam

memecahkan masalah dan bisa mempertanggung jawabkannya dengan baik

tdan tidak diliputi dengan kekhawatiran yang berlebih.

Belajar mandiri memposisikan pelajar sebagai subjek, pemegang kendali,

pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri

kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan pembelajaran sendiri.
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Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup bagi

seorang dari keadaan tidak tahu. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik

tingkah laku, sikap dan cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di

sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok.

Menurut Susilawati (2009: 7-8) kemandirian belajar ditandai dengan,
1. Siswa berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mengambil

berbagai keputusan.
2. Kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap

orang dan situasi pembelajaran.
3. Kemandirian bukan berarti memisahkan diri dari orang lain.
4. Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa

pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi.
5. Siswa yang belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan

aktivitas seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan dan
kegiatan korespondensi.

6. Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan seperti
berdialog dengan siswa, mencari sumber, mengevaluasi hasil dan
mengembangkan berfikir kritis.

7. Beberapa institusi pendidikan menemukan cara untuk mengembangkan
belajar mandiri melalui program pembelajaran terbuka.

Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The
Conditions of Learning1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang
diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaaannya berbeda dari
sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan
tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman
atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau
perilaku yang bersifat naluriah.

Menurut Gagne (1999: 22) Belajar adalah suatu proses untuk motivasi

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan sikap. Menurut Sardiman

(2007: 21) belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu

yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan dengan

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan,

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian

diri.
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Beberapa pengertian di atas menurut para ahli kemandirian merupakan suatu

kepribadian yang baik yang dapat menolong pribadi itu sendiri di masa yang

akan datang. Kemandirian belajar adalah kondisi aktifitas belajar yang

mandiri dan tidak melulu bertanya kepada oraang lain, yang bertanggung

jawab atas keputusan yang siswa/i itu sendiri perbuat. Kemandirian belajar

akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang

dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih

dalam pembelajaran yang dilalui dan siswa juga mau aktif dalam prosesnya.

4. Iklim Sekolah

Larsen dalam Moedjiarto (2002: 32) mengemukakan bahwa “Iklim sekolah

adalah norma-norma, harapan-harapan dan kepercayaan personalia sekolah

yang menguasai perilakunya dalam melaksanakan tugas”. Pidarta (2005:

207) menyatakan “iklim sekolah menunjukkan suasana kehidupan dan

pergaulan di sekolah, suasana belajar, belajar, berkomunikasi dan bergaul,

yang menggambarkan bagaimana budaya-budaya, tradisi-tradisi dan cara-

cara bertindak para personalia di sekolah”.

Dengan menciptakan iklim sekolah yang positif untuk mendukung

tercapainya hasil belajar yang maksimal. Iklim sekolah yang positif

merupakan suatu kondisi dimana lingkungannya dalam keadaan yang sangat

aman, damai dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Jika

tercipta iklim sekolah yang baik siswa/i juga dapat dengan percaya diri

belajar di sekolah tersebut. Untuk menciptakan iklim sekolah sesuai dengan

apa yang diinginkan peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin sangat lah
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diutamakan, karena hubungan yang baik antar personalia sekolah juga

merupakan salah satu faktor terciptanya iklim sekolah yang baik.

Horst dalam Supardi (2013: 53) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan
kepala sekolah merupakan faktor penting dalam memengaruhi terbentuknya
iklim sekolah itu positif atau negatif. Kepala sekolah mempunyai keinginan
yang tinggi, bertimbang rasa, memiliki sifat-sifat terbuka dan memberi
panduan yang jelas supaya dapat membawa perubahan kepada iklim dan
budaya sekolah yang sehat dan positif.

Menurut Moedjiarto (2002: 32), iklim sekolah itu bisa diciptakan atau

dibentuk. Artinya iklim sekolah yang kurang baik bisa diubah dan dibentuk

menjadi baik bila sekolah memang menginginkannya.

Dalam menciptakan hasil belajar yang maksimal sekolah harus menciptakan

iklim sekolah yang positif pula khususnya kepala sekolah untuk mendukung

iklim sekolah tersebut. Dengan terciptanya iklim sekolah yang baik siswa/i

pula dapat menjalankan kewajibannya sebagai pelajar dengan baik.

Sesungguhnya iklim sekolah yang baik merupakan iklim sekolah yang

sunyi, aman, menyenangkan serta dapat membuat siswa nyaman berada

disekolah tersebut. Jika siswa/i sudah merasa nyaman dengan sekolah

otomatis mereka juga bisa dengan maksimal untuk belajar dan

meningkatkan hasil belajarnya. Menurut Sergiovani dalam Moedjiarto

(2002: 45), iklim bukan saja menunjukkan mutu kehidupan di sekolah,

tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan disekolah, guru dan

siswa. Iklim terutama memberikan perubahan positif terhadap mutu belajar

dan mutu mengajar.
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Menurut Supardi (2013: 226), dapat dikatakan bahwa iklim sekolah
meliputi.
a) Adanya interaksi antar personal yang ada disekolah.
b) Adanya keakraban antar guru dan siswa.
c) Keterlibatan anak dikelas.
d) Ketertiban kelas.
e) Organisasi kelas.

Dari pendapat diatas interaksi antar personel sekolah merupakan peran

utama demi mewujudkan aspek–aspek lainnya, juga jalannya organisasi

sekolah bisa mewujudkan iklim positif dan membuat siswa/i betah atau

nyaman disekolah.

Sedangkan mengenai skala iklim sekolah yang dikembangkan oleh
Laboratorium Ekologi Universitas Standford dalam Wiyono (2007: 10)
membaginya kedalam beberapa dimensi yang meliputi.
a) Adanya interaksi.
b) Kontrol dari guru.
c) Ketertiban dan organisasi kelas.
d) Keakraban.
e) Keterlibatan anak dalam belajar dikelas.
f) Dorongan dari guru.
g) Orientasi tugas.
h) Persaingan.
i) Inovasi dalam belajar mengajar.
j) Disiplin sekolah.

Menciptakan iklim sekolah yang kondusif akan memberikan kenyamanan

tersendiri oleh siswa/i maupun personel sekolah tersebut. Mereka akan

merasa bangga dengan sekolah mereka, dengan perasaan tersebut bisa

dipastikan proses belajar mereka juga baik didalam maupun diluar kelas,

terlebih didukung komunikasi antar guru dan guru antar guru dan siswa

ataupun dengan elemen lain yang baik. Dengan demikian hasil belajar yang

didapat bisa dipastikan baik dengan lingkungan sekolah yang mereka

harapkan tersebut.
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5. Kemampuan berkomunikasi

Pengertian keterampilan oleh Muhibbin Syah (2003: 121) “merupakan

kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot yang biasanya

tampak dalam kegiatan jasmani seperti menulis, mengetik, olahraga, dan

sebagainya”. Siswa harus mempunyai kesadaran untuk dapat meningkatkan

berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam belajar mengajar. Tindakan

tersebut akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, seperti siswa

menyampaikan informasi positif kepada teman-teman yang lainnya.

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” yang berarti

“bersama” (Inge Hutagalung, 2007: 65). Pendapat lain oleh Sardiman (2011:

7-8) mengartikan bahwa istilah komunikasi yang berasal dari perkataan

“communicare” berarti “berpartisipasi”, “memberitahukan”, “menjadi milik

bersama” . Secara konseptual arti komunikasi itu sendiri sudah mengandung

pengertian-pengertian menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran,

dan nilai-nilai dengan maksud menggugah partisipasi, mempermudah untuk

memberitahukan kepada teman, dan selanjutnya akan mencapai persetujuan

mengenai sesuatu pokok ataupun masalah yang merupakan kepentingan

bersama. Dari pengertian di atas bisa diketahui bahwa komunikasi

merupakan timbal balik hubungan antara komunikan dan komunikator

dengan proses pertukaran informasi yang diterima dan dibagikan.

Pengertian yang lain (Karti Soeharto, 1996: 11) komunikasi adalah

memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan, kepada orang
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lain dengan maksud agar orang lain berpartisipasi yang pada akhirnya

informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan tersebut menjadi milik

bersama antar komunikator dan komunikan. Onong Uchjana (1999: 102)

menyatakan komunikasi dalam bentuk diskusi dalam proses belajar

mengajar berlangsung amat efektif, baik antara pengajar dengan pelajar

maupun diantara para pelajar sendiri sebab mekanismenya memungkinkan

si pelajar terbiasa mengemukakan pendapat secara argumentatif.

Pendapat lain dari Hafied Cangara (2011: 99-124), didalam keterampilan
berkomunikasi siswa terdapat dua macam kode yaitu:
1) Kode Verbal

Kode verbal menggunakan bahasa, bahasa merupakan seperangkat kata
yang telah disusun secara terstruktur sehingga menjadi himpunan
kalimat yang mempunyai arti. Bahasa dalam menciptakan komunikasi
yang efektif, mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk mengetahui sikap dan
perilaku, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pewarisan nilai-
nilai budaya, serta untuk menyusun sebuah ide yang sistematis.

2) Kode Nonverbal
Kode nonverbal ialah bahasa isyarat atau bahasa diam. Kode ini menurut
Mark Knapp (1978) dalam Hafied Cangara (2011: 106) mempunyai
beberapa fungsi, yaitu meyakinkan sesuatu yang diucapkan,
menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan
kata-kata, menunjukkan jati diri, dan menambah atau melengkapi
ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna.

Dalam penyampaian suatu argumen kode–kode di atas sangat membantu

mendukung atau meyakinkan si pendengar apa yang akan kita sampaikan,

dengan kata lain kemampuan kita dalam berkomunikasi inilah yang sangat

berarti dalam menyampaikan pendapat kita tersebut. Dari beberapa persepsi

menurut para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kemampuan

berkomunikasi siswa bisa memudahkan siswa/i dalam menunjang proses

pembelajaran.
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Pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran IPS Terpadu

juga dalam proses pembelajaran yang lain menambah nilai manfaat yang

berharga jika setiap individu memiliki kemampuan berkomunikasi yang

baik.

Keterampilan berkomunikasi siswa yang tinggi mempunyai beberapa
manfaat oleh Mery Noviyanti (Jurnal Pendidikan Vol.12 No.2 September
2011) yaitu:
1) Mempermudah siswa untuk berdiskusi

Siswa dalam berdiskusi melakukan berbagai tindakan, seperti bertanya,
menjawab, berkomentar, mendengar penjelasan, dan menyanggah
(Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, 2012: 59).

2) Mempermudah untuk mencari informasi
Seorang individu yang mempunyai motif untuk mengetahui sesuatu
yang baru, maka mereka akan segera mencari informasi tersebut.

3) Mempercepat mengevaluasi data
Keterampilan berkomunikasi mendukung siswa untuk dapat
mengevaluasi data yang ada. Data tersebut, misalnya berbagai pendapat
yang muncul dalam diskusi kemudian siswa menyimpulkannya.

4) Melancarkan membuat hasil kerja atau laporan
Keterampilan berkomunikasi akan mendukung hasil belajar siswa. Guru
dapat menilai dari hasil laporan siswa saat diskusi.

Dari uraian manfaat menurut para ahli ada banyak manfaat mempunyai

keterampilan berkomunikasi yang baik yaitu bisa mempermudah siswa

untuk berdiskusi, mempermudah untuk mencari informasi, mempercepat

mengevaluasi data dan melancarkan membuat hasil kerja atau laporan.

Beberapa manfaat diatas merupakan beberapa proses belajar yang dilakukan

beberapa mata pelajaran bukan hanya IPS Terpadu saja dengan begitu dapat

disimpulkan jika kemampuan berkomunikasi yang baik bisa mempermudah

proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar.

B. Penelitian yang Relevan
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Banyak penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para

peneliti terdahulu. Berbagai penelitian yang relevan ini penulis gunakan

acuan dan bahan pertimbangan untuk mengkaji permasalahan dalam

penelitian ini. Beberapa hasil penelitian relevan itu diantaranya sebagai

berikut.

Tabel 2. Hasil Penelitian Yang Relevan
No Nama Judul Skripsi Hasil

1 Imam Asrofi
(2016)

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

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

2 Yunita Muthia
Nurafifah
(2013)

Pengaruh pemanfaatan
perpustakaan di
sekolah, minat Baca,
kemandirian belajar
dan lingkungan belajar
Terhadap hasil belajar
Ips Terpadu siswa
kelas VIII SMP Negeri
3 Way Pengubuan
Lampung Tengah
Tahun pelajaran
2016/2017

Ada pengaruh
pemanfaatan
perpustakaan di sekolah,
minat Baca,
kemandirian belajar dan
lingkungan belajar
Terhadap hasil belajar
Ips Terpadu siswa kelas
VIII SMP Negeri 3 Way
Pengubuan Lampung
Tengah Tahun pelajaran
2016/2017 Dibuktikan
dengan penghitungan
tabel t 5,873 > 1,985
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3 Yuli Dwi
Khairani
(2013)

Pengaruh Tingkat
Intelligence Quotient,
Sikap Siswa tentang
Mata Pelajaran dan
Iklim Sekolah terhadap
Hasil Belajar IPS
Terpadu Siswa kelas
XI IPS SMA Negeri 3
BandarLampung
Tahun Pelajaran
2012/2013

Ada pengaruh tingkat
intelligence quotient,
sikap siswa tentang
mata pelajaran dan
iklim sekolah terhadap
hasil belajar IPS
Terpadu siswa kelas XI
IPS SMA Negeri 3
Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2012/2013
dibuktikan dengan hasil
pengujian t hitung > t
tabel yaitu 76,535 >
1,989

Tabel Lanjutan 2
4 Arin Nur

Astuti
Hubungan
Kemampuan
Berkomunikasi guru
dengan motivasi
belajar matematika
siswa kelas IV SD
Muhammadiyah
Sokonandi Yogyakarta
tahun ajaran
2011/2012. Universitas
Negeri Yogyakarta

Terdapat hubungan
yang positif dan
signifikan antara
kemampuan
berkomunikasi guru
dengan motivasi belajar
matematika siswa kelas
IV SD Muhammadiyah
Sokonandi Yogyakarta
tahun ajaran 2011/2012

Sumber : Hasil-hasil penelitian yang relevan

C. Kerangka Pikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014: 91) mengemukakan bahwa,

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting.

Hasil belajar merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui bagi siswa/i

maupun bagi pengajar itu sendiri. Hasil belajar yang baik sama artinya
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dengan pencapaian guru dan siswa/i yang berhasil dengan cara belajar dan

faktor lainnya. Hasil belajar merupakan bahan evaluasi yang mutlak

kebenarannya. Hasil belajar berupa nilai lapor, indeks prestasi studi, angka

kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya sangat membantu untuk

evaluasi proses belajar mengajar.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Slameto (2003: 54-72) bahwa,
“Keberhasilan proses pembelajaran secara garis besar dipengaruhi oleh
faktor intern dan faktor ekstern.”
1) Faktor Intern, yaitu faktor yang ada dalam individu itu sendiri. Faktor

intern terdiri dari :
a. Jasmaniah (Kesehatan dan cacat tubuh)
b. Psikologi (perhatian, minat, bakat, kematangan, kesiapan, dan

motif) dan faktor kelelahan
2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada diluar individu.Faktor ekstern

terdiri dari :
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota

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

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

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

Pertama faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu kesiapan. Bentuk

kesiapan dalam diri siswa/i sendiri sangat penting untuk memulai suatu

kegiatan. Pernyataann ini sependapat dengan pernyataan Thorndike yang

dikutip dalam Slameto (2003:114), “Kesiapan adalah prasyarat untuk

belajar berikutnya”. Untuk masuk kedalam materi – materi yang akan

diajarkan siswa/i harus siap dahulu agar bisa dengan mudah membantu

guru dalam penyampaian materi. Kesiapan yang harus dimiliki siswa/i

setidaknya mereka membaca materi yang akan diajarkan sebelumnya, juga

mengetahui apa yang akan mereka tanyakan kepada guru nantinya.
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Kedua ada kemandirian belajar yang merupakan salah satu dari banyaknya

faktor–faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar. Kemandirian

merupakan bentuk kepribadian yang bertanggung jawab atas apa yang

mereka lakukan. Kemandirian pula salah satu pendorong hasil belajar.

Sikap mandiri seharusnya sudah dimiliki oleh siswa/i sejak dini, karena

dengan mempunyai sifat mandiri tersebut siswa/i bisa dengan mudah

mengerjakan masalah–masalah yang diajukan oleh guru itu sendiri.

Dengan sikap tersebut siswa/i tidak terlalu sedikit-sedikit bertanya dan

meminta bantuan. Dengan sikap mandiri ini siswa/i dimaksudkan bisa

berdiri sendiri dan mempertanggung jawabkan keputusannya.

Faktor yang penulis pilih selanjutnya adalah iklim sekolah. Seperti yang

kita ketahui iklim sekolah yang baik dan positif menentukan mutu sekolah

itu sendiri. Iklim sekolah yang positif dapat mendorong siswa nyaman

dengan sekolah yang mereka miliki. Iklim yang sunyi jauh dari kebisingan,

aman, dan komunikasi yang baik antar personel sekolah diyakini bisa

membuat siswwa/i bangga dengan sekolah yang mereka miliki. Pidarta

(2005: 207) menyatakan “iklim sekolah menunjukkan suasana kehidupan

dan pergaulan di sekolah, suasana belajar, belajar, berkomunikasi dan

bergaul, yang menggambarkan bagaimana budaya-budaya, tradisi-tradisi

dan cara-cara bertindak para personalia disekolah”.

Dalam pembelajarannya IPS bukan hanya dituntut untuk mendapatkan

hasil belajar berupa indeks prestasi didalam rapor siswa/i, namun juga
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siswa/i dapat mengembangkan soft skillnya salah satunya kemampuan

berkomunikasi. Onong Uchjana (1999: 102) menyatakan komunikasi

dalam bentuk diskusi dalam proses belajar mengajar berlangsung amat

efektif, baik antara pengajar dengan pelajar maupun diantara para pelajar

sendiri sebab mekanismenya memungkinkan si pelajar terbiasa

mengemukakan pendapat secara argumentatif.

Dengan memiliki soft skill, setiap individu akan dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan sekitarnya dan tanggap terhadap kondisi dan situasi

sekitarnya sehingga dapat berfikir, berucap dan bertindak sesuai dengan

norma yang berlaku di masyarakat dimana seseorang hidup dan juga di

lingkungan sekolah, dan lingkungan kerjanya

.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma Pendidikan

Kesiapan
Belajar

(Xı)

Kemandirian
Belajar (X2)

Iklim
Sekolah

(X3)

Kemampuan
Berkomunikasi

(Z)

Hasil
Belajar (Y)
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

dapat diuraikan sebagai berikut.

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

Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018

2. Ada pengaruh kemandirian belajar di sekolah terhadap hasil belajar

IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018

3. Ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada

siswa kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018

4. Ada hubungan Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan Iklim

Sekolah pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP

Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

5. Ada pengaruh langsung kesiapan belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

6. Ada pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

7. Ada pengaruh iklim sekolah terhadap kemampuan berkomunikasi pada

mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018
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8. Ada pengaruh hasil belajar terhadap kemampuan berkomunikasi pada

mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

9. Ada pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Kemampuan Berkomunikasi

melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas

VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

10. Ada pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan

Berkomunikasi melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu

siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018

11. Ada pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kemampuan Berkomunikasi

melalui Hasil Belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas

VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

12. Ada pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan Iklim

Sekolah secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar pada mata

Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

13. Ada pengaruh Kesiapan Belajar, Kemandirian Belajar dan Iklim

Sekolah secara bersama-sama terhadap Kemampuan Berkomunikasi

pada mata Pelajaran IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018



III. METODE PENELITIAN

A. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu

penelitiaan, dengan adanya metode itu bisa memperkuat hasil penelitian

penulis. Penggunaan metode ini untuk menentukan data penelitian,

menguji kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan

serta mengkaji kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil

yang diharapkan. Metode kerja ini mengungkapkan teknik–teknik dalam

penelitian dan alat–alat yang digunakan dalam proses penelitian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Menurut Sugiyono

(2014: 6), metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau

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

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
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Penelitian verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-

variabel dalam suatu kondisi.

Penelitian dengan pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang

meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan menurut ke belakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut

(Sugiyono, 2014: 7). 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, 2014: 12).

Secara khusus penelitian ini hanya mendeskripsikan pengaruh kesiapan

belajar, kemandirian belajar dan iklim sekolah terhadap hasil belajar IPS

Terpadu melalui kemampuan berkomunikasi siswa kelas VIII SMP

Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 117), “populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini

adalah
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siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018 sebanyak 2 kelas dengan jumlah siswa keseluruhan 51

siswa.

Tabel 3.  Data Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018

No Kelas Jumlah siswa (Populasi)

1 VIII A 25 siswa

2 VIII B 26 siswa

Jumlah 51 siswa

Sumber : SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah populasi sebanyak 51

siswa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,

2006: 134). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan sampel

adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik

populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random

sampling. Jika sebuah sampel yang besarnya n ditarik dari sebuah

populasi finit/terbatas yang besarnya sedemikian rupa, sehingga tiap

unit dalam sample mampunyai peluang yang sama untuk dipilih, maka

prosedur sampling dinamakan sampel random sederhana (simple

random sampling) (Nazir, 2003: 279).

Rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Taro

Yamane dengan rumus :
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n = ( )
Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi

Berdasarkan populasi 51 siswa yang ditetapkan dengan tingkat

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

n = ( )
n = ( , )
n = 45,23

Hasil diatas dibulatkan menjadi 45 orang siswa.

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang siswa.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang menggunakan Simple Random Sampling

dengan alokasi proporsional untuk tiap kelas. Untuk menentukan besarnya

sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional agar

sampel yang diambil lebih proporsional (Nazir, 2003: 82). Hal ini

dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Jumlah sampel tiap kelas = x jumlah siswa tiap kelas
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Tabel 4. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing–Masing Kelas
No Kelas Perhitungan Jumlah siswa

(sampel)
1 VIII A 4551 25 = 22 22

2 VIII B 4551 26 = 22 23

Jumlah 45

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 60), “variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”. Menurut Arikunto (2006: 118), “variabel adalah objek

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel

yang terdapat dalam penelitian ini adalah.

1. Variabel eksogen (Exogenous Variabel)

Variabel exogenous dalam suatu model jalur adalah semua variabel

yang tidak ada penyebıab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram

tidak ada anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian

kesalahan pengukuran. Diantara variabel exogenous dikorelasikan

maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah berkepala dua

yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Tiga variabel

eksogen yaitu Kesiapan belajar (Xı), Kemandirian belajar (X2), dan

Iklim sekolah (X3).

2. Variabel Endogen (Endogenous Variabel)

Variabel endogenous yaitu variabel yang mempunyai anak panah

menuju kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya
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ialah mencakup semua variabel perantara dan tergantung, variabel

perantara endogenous mempunyai anak panah yang menuju kearahnya

dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur.

Variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju

kearahnya.Variabel endogen dalam penelitian ini yaitu Kemampuan

Berkomunikasi (Z) dan Hasil Belajar (Y). Namun untuk hasil belajar

siswa dapat juga menjadi variabel eksogen saat hasil belajar

berpengaruh terhadap kemampuan berkomunikasi.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual dari

variabel bebas dan terikat dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Kesiapan Belajar (Xı)

Kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. Thorndike

yang dikutip dalam (Slameto, 2003: 114).

b. Kemandirian Belajar (X2)
Anak mandiri pada dasarnya adalah anak yang mampu berfikir dan
berbuat untuk dirinya sendiri. Seseorang anak yang mandiri
biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain,
dan tampak spontan. Ciri khas anak mandiri antara lain mempunyai
kecenderungan memecahkan masalah dari pada berkutat
kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil resiko
karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap
penilaian sendiri sehingga tidak sedikit-dikit bertanya dan meminta
bantuan,dan mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya
(Familia, 2006: 45).
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c. Iklim Sekolah (X3)

Iklim sekolah menunjukkan suasana kehidupan dan pergaulan di

sekolah, suasana belajar, belajar, berkomunikasi dan bergaul, yang

menggambarkan bagaimana budaya-budaya, tradisi-tradisi dan

cara-cara bertindak para personalia disekolah (Pidarta, 2005: 207).

d. Hasil Belajar (Y)

Hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi dari tindak lanjut dan

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan berakhirnya

penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2009:

2).

e. Kemampuan Berkomunikasi (Z)

Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan guru dalam

menciptakan iklim komunikatif antara guru dengan siswa dalam

kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran (Karti

Soeharto, 1995: 22).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel 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

dapat diukur (Basrowi dan Kasinu, 2007: 179).
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Berikut disajikan disajikan tabel yang menggambarkan definisi

operasional variabel tentang variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini dan indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan

dalam penelitian.

Tabel 5. Indikator Masing-masing Variabel, Indikator, Sub
Indikator dan Skala

Variabel Indikator Sub Indikator Skala

Kesiapan Belajar
(Xı)

1. Kondisi
Fisik

2. Kondisi
Mental

1. Badan dalam
kondisi sehat
(Sarapan setiap
paginya
sebelum
berangkat
sekolah)

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

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

1. Dapat berbicara
dengan lancar
pada saat proses
pembelajaran
(mengungkapka
n pendapat atau

Interval
dengan
cara
Semantic
defferensal
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3. Kondisi
Emosion
al

4. Pengetah
uan

bertanya pada
saat diskusi
maupun
presentasi)

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

1. Mempersiapkan
diri dengan baik
ketika akan
diadakan
ulangan

2. Mengerjakan
sendiri soal
ulangan atau PR

3. Apabila nilai
mata pelajaran
dibawah KKM
(Kriteria
Ketuntasan
Minimal) akan
berusaha belajar
lebih giat lagi

1. Mencari
informasi di
perpustakaan,
media cetak,
internet atau
koran mengenai
materi yang
diberikan oleh
guru

2. Memiliki
pengetahuan
yang baik
mengenai materi
yang diberikan

3. Mempelajari
kembali materi
yang sudah
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diberikan

Kemandirian
Belajar (X3)

1. Bertanggu
ng jawab
atas waktu
belajarnya

2. Percaya
diri

1. Melaksanakan
kegiatan belajar
dengan rutin
pada jam yang
telah ditentukan

2. Kesadaran
dalam
mengikuti
pelajaran
dikelas

3. Mengambil
resiko atas
aktivitas belajar

4. Membuat
jadwal

1. Melaksanakan
belajar sendiri
tidak
mengandalkan
pengajar

Interval
dengan cara
Semantic
defferensal

Iklim Sekolah
(X3)

1. Keadaan
sarana dan
prasarana
sekolah

2. Proses
kegiatan
belajar
mengajar

1. Keadaan
perpustakaan

2. Keadaan ruang
kelas

3. Kondisi
lapangan
olahraga

4. Letak geografis
sekolah

1. Metode
pembelajaran
yang diterapkan
guru dikelas

2. Keterlibatan
siswa dalam
belajar dikelas

3. Memberikan
tugas dan

Interval
dengan cara
Semantic
defferensal
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3. Hubunga
n antar
personal
yang ada
disekolah

4. Tata tertib

latihan
4. Pengawasan

guru pada saat
proses belajar
dikelas

1. Hubungan guru
dengan siswa

2. Hubungan siswa
dengan siswa

3. Hubungan siswa
dengan pegawai
sekolah/TU

4. Hubungan
kepala sekolah
dengan siswa

5. Hubungan guru
dengan guru

1. Kejelasan
peraturan
disekolah

2. Adanya sanksi
tegas terhadap
pelanggar tata
tertib disekolah

3. Adanya
Perlakuan adil

Hasil Belajar (Y) Hasil
ulangan
harian mata
pelajaran
IPS Terpadu
siswa kelas
VIII SMP
Xaverius 3
Bandar
Lampung

Tingkat atau
besarnya hasil
ulangan harian
yang diperoleh
siswa kelas VIII
SMP Xaverius 3
Bandar Lampung
Tahun pelajaran
2017/2018

Interval

Kemampuan
Berkomunikasi
(Z)

1. Kecanggi
han
teknologi

1. Kemampuan
berkomunikasi
antar siswa atau
personel sekolah

2. Peran gadget
saat ini

3. Aktif atau
tidaknya dengan

Interval
dengan cara
Semantic
defferensal
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jalannya belajar
mengajar

Sumber : (Berbagai sumber)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian adalah

sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014: 310), mengatakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari

berbagai proses biologis maupun psikologis. Teknik ini digunakan

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,

gejala-gejala alam dan bila responden diamati tidak terlalu besar.

Teknik ini dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian

pendahuluan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara terbuka atau wawancara tidak terstruktur
digunakan dalam penelitian pendahuluan. Interview digunakan sebagai
teknik pengambilan data, apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti, dan
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,
2014: 317).

3. Angket (Kuisioner)
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Angket adalah alat untuk mengumpulkan data. Angket juga merupakan

daftar pertanyaan, yang sering disebutkan secara umum dengan nama

kuesioner. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai kesiapan belajar, kemandirian belajar dan iklim

sekolah serta kemampuan berkomunikasi.

Menurut Sugiyono (2014: 199) kuesioner (angket) merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Apabila ada kesulitan dalam memahami kuesioner,
responden bisa langsung bertanya kepada peneliti. Untuk menunjang
data interval maka penulis, mengunakan pendekatan Semantic
Defferential.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data baik dari siswa,

guru maupun pihak sekolah. Menurut Arikunto (2006: 154),

“Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, agenda,

notulen, rapat dan sebagainya”. Dokumentasi digunakan untuk

memperoleh data yang berkenaan dengan gambaran umum mengenai

sekolah.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dibuktikan

kebenarannya, alat instrumen harus memenuhi persyaratan yang baik.

Suatu instrumen dapat dikatakan baik dan efektif apabila memenuhi syarat

validitas dan reliabilitas.

1) Uji Validitas Angket
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Validitas dapat diartikan sebagai suatu tes pengukuran yang
menunjukkan validitas atau kesahihan suatu instrumen. Seperti
pendapat Arikunto (2006: 58), yang menyatakan bahwa validitas
adalah suatu ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan
suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengukur apa yang hendak diukur, sebuah instrumen dikatakan valid
apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur
tingkat validitas angket yang yang diteliti secara tepat.
Untuk mengukur tingkat validitas angket digunakan rumus korelasi
product moment dengan rumus.

Adapun rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi butir
∑x : jumlah skor tiap item
∑y : jumlah skor total item
∑x² : jumlah skor – skor X yang dikuadratkan
∑y² : jumlah skor total yang dikuadratkan
∑xy : jumlah perkalian x dan y
N : jumlah sample (Arikunto, 2006: 72)

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel signifikansi

0,05, maka alat ukur tersebut valid dan begitu pula sebaliknya.

(Rusman, 2011 :54).

Berdasarkan data hasil penelitian (tabel dilampirkan) dapat diketahui

bahwa dari 7 item angket pada variabel kesiapan belajar terdapat 1

item angket yang tidak valid, yaitu item 2. Item tersebut bernilai 0,198

yang berarti r hitung < r tabel dan item tersebut dinyatakan tidak

valid. Setelah persetujuan pembimbing maka soal tersebut dieliminasi.

Dengan demikian angket yang digunakan dalam penelitian terhadap

variabel kesiapan belajar berjumlah 6 item.
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Variabel kemandirian belajar terdapat 7 item angket yang semuanya

valid berarti r hitung > r tabel. Dengan demikian angket yang

digunakan dalam penelitian terhadap variabel kemandirian belajar

berjumlah 7 item.

Berdasarkan data hasil penelitian (tabel dilampirkan) dapat diketahui

bahwa dari 13 item angket pada variabel Iklim Sekolah terdapat 3

item angket yang tidak valid, yaitu item 7,8 dan 10. Item tersebut

bernilai 0,359, 0,3884 dan 0,359 yang berarti r hitung < r tabel dan

item tersebut dinyatakan tidak valid. Setelah persetujuan pembimbing

maka soal tersebut dieliminasi. Dengan demikian angket yang

digunakan dalam penelitian terhadap variabel iklim sekolah berjumlah

10.

Variabel kemampuan berkomunikasi terdapat 7 item angket yang

semuanya valid berarti r hitung > r tabel. Dengan demikian angket

yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel kemampuan

berkomunikasi berjumlah 7 item.

2) Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data

tersebut menunjukan tingkat ketepatan , keakuratan, kestabilan, atau

konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok

individu walaupun dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Untuk

menghitung uji reliabilitas peneliti menggunakan rumus Alpha
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Cronbach. Teknik penghitungan reliabilitas dengan koefisien alpha

sebagai berikut.

r11 = 1 − ∑
Keterangan :

Rıı : reliabilitas instrumen

n : banyaknya butir soal

∑Si : jumlah varians butir pertanyaan

St : varians total

Langkah berikutnya dari hasil perhitungan dengan alfa cronbach

dibandingkan dengan r dari tabel korelasi product moment, kriterianya

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

instrumen adalah reliabel dan sebaliknya tidak. Untuk mengetahui

tingkat reliabilitas instrumen tersebut, selanjutnya konsultasikan

dengan tabel interprestasi nilai r product moment sebagai berikut.

Tabel 6. Indeks Korealiasi Reliabilitas
Besarnya nilai r11 Kriteria

0,800 - 1,000 Sangat tinggi

0,600 - 0,799 Tinggi

0,400 - 0,599 Cukup

0,200 - 0,399 Rendah

0,000 - 0,199 Sangat rendah

(Akdon, 2006: 125 - 126).

Data hasil penelitian uji reabilitas angket disajikan dalam tabel berikut

Tabel 7. Indeks Korealiasi Reliabilitas
VARIABEL KOEFISIEN R TINGKAT
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RELIABILITAS

Kesiapan Belajar
(Xı)

0,950 Sangat Tinggi

Kemandirian Belajar
(X2)

0,950 Sangat Tinggi

Iklim Sekolah (X3) 0,626 Tinggi

Kemampuan
Berkomunikasi (Z)

0,878 Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

H. Uji Persyaratan Analisis Data

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel

respon dan juga mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan

analisis regresi. Uji persyaratan regresi linear ganda meliputi uji linearitas

garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji

heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan

statistik parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas

digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai

alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian

normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan

ststistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut.

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian sebagai berikut

Menggunakan nilai Asymp.Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan

ukuran ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang

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

tidak maka kriteria pengujian yaitu:

a. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti distribusi

sampel tidak normal.

b. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti

distribusi sampel adalah normal (Sudarmanto, 2005 : 105-108).

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel

yang diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau

tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan

hipotesis sebagai berikut:

Ho : Data populasi bervarians homogen

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Dimana.

n = jumlah observasi

k = banyaknya kelompok

ZU = YU-YT

YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi
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Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis

Tolak H0 jika W > F (a;k-1,n-k)

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai signifikansi. Apabila menggunakan ukuran ini

harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya.

Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu.

1. Terima Ho apabila nilai significancy> 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy< 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123).

3) Uji Linearitas Garis Regresi

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Rusman 2013: 67). Uji 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.

F =

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.
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Uji kelinieran regresi liniear multiple menggunakan statistik F

dengan rumus :

F =

Keterangan:

S2TC = varians tuna cocok

S2G   = varians galat

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

regresi linier.Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA

sebagai berikut.

Tabel 8. Analisis Varians (Anava) Untuk Uji Keberartian Dan
Kelinearan Regresi

Sumber Dk JK KT F Keterangan

Total 1 N ∑Y2

Koefisien
(a)
Regresi
(b/a)
Residu

1

1

n-2

JK (a)

JK (b/a)

JK (S)

JK (a)

S2reg = JK (a/b)

S2sisi = JK (s)
n-2

S2
reg

S2
sis

Untuk
menguji
keberartian

Tuna
cocok

Galat/Error

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2TC = JK (TC)
K-2

S2 = JK (E)
n-k

S2
TC

S2
G

Untuk
menguji
kelinieran
regresi

Sumber: Sudjana, 2005

Keterangan :.

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

JK (G) = b { ∑Y2 -
(∑ )

}

JK (T) = JK (a) – JK (b/a)

JK (T) = ∑Y2

JK (TC) = JK (S) – JK (K)

S2 reg = Varians Regresi

S2sis = Varians Sisa

n =  Banyaknya responden

1) Kriteria Uji keberartian

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

tertentu maka regresi berarti, sebaliknya tidak berarti.

2) Kriteria Uji Kelinieran

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

maka regresi adalah linier, sebaliknya tidak linier.

4) 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
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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

rxy =
.∑ (∑ )(∑ ){ ∑ ( ) } { ∑ (∑ )

Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi antara X dengan Y

X = skor gejala X
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Y = skor gejala Y

N = jumlah sampel

Rumusan hipotesis yaitu.

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel 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

antarvariabel independen, apabila rhitung > rtabel maka terjadi

multikorelasi antarvariabel 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.

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
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mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper

du dan nilai Durbin-Waston d1.

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

Apabila 4 - d>d tidak menolak H0

Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan
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Rumus hipotesis yaitu:

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan

Kriteria pengujian sebagai berikut:

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada diantara angka 2

atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan

tersebut tidak memiliki autokorelasi (Rietveld dan Sunarianto

dalam Sudarmanto, 2005: 141)

6) 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.

= 1 − 6 [ ∑( )]
Keterangan :

rs = Koefisien korelasi spearman.
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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)

I. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi

linier dengan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Sandjojo (2011: 11),

pengertian analisis jalur merupakan suatu metode penelitian yang

utamanya digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan

tidak langsung diantara berbagai variabel. Analisis jalur merupakan

pengembangan analisis multi regresi, sehingga analisis regresi dapat

dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. Analisis jalur
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digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel

yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan

interaktif/reciprocal). Dengan demikian dalam model hubungan antar

variabel tersebut, terdapat variabel independen yang dalam hal ini disebut

variable eksogen, dan variabel dependen yang disebut variabel endogen

(Sugiyono, 2014: 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.
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3. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal/sebab

akibat searah.

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

dari sumber yang sama.

2. Langkah-Langkah Menguji Analisis Jalur (Path Analisys)

Langkah kerja analisis jalur ini pada garis besarnya adalah sebagai

berikut:

1) Merumuskan hipotesis dan persamaan structural Struktur : Y =

Pyx1X1 + Pyx2X2 + Py

2) Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi

a) Gambar diagram jalur lengkap dengan model struktural dan

persamaan strukturalnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Untuk menginterpretasikan daya pengaruh dari nilai koefisien path,

menurut Land (1965) dalam Suwarno (1998: 218) dikategorikan

pada kategori lemah, sedang, dan kuat. Hal ini dapat di lihat pada

tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Interpretasi Koefisien Jalur (Path analysis)
Nilai Koefisien Path Daya/pengaruh

0,05 – 0,09 Lemah

0,10 – 0,29 Sedang

0,30 – keatas Kuat

Sumber : Land (1965) dalam Suwarno , 1998: 218.

Substruktur 1

X1 pY€1
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r12 pYX1 €1

X2 Y

pYX2 r23

X3 pYX3

Y= pYx1 + pYx2 + pYx3 + €1

Substruktur 2

X1 pYX1 pY€1 €1 pZ€2

r13 €2

X2 pYX2 Y pZX1 Z

r23

pZY pZX3

X3 pYX3

Z= pZXı + pZX2 + pZY + €2

Gambar 2. Diagram Jalur (Path Analysis)

Keterangan :

Xı = Kesiapan Belajar

X2 = Kemandirian Belajar

X3 = Iklim Sekolah

Y = Hasil Belajar

Z = Kemampuan Berkomunikasi

pYX1 = Koefisien jalur Xı terhadap Y

pYX2 = Koefisien jalur X2 terhadap Y

pYX3 = Koefisien jalur X3 terhadap Y
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r12 = Koefisien korelasi Xı dengan X2

r23 = Koefisien korelasi X2 dengan X3

r13 = Koefisien korelasi Xı dengan X3

pZX1 = Koefisien jalur Xı terhadap Z

pZX3 = Koefisien jalur X3 terhadap Z

pZY = Koefisien jalur Y terhadap Z

pY€1 = Koefisien jalur variable lain terhadap Y diluar variable
Xı, X2, dan X3

pY€1 = Koefisien jalur variable lain terhadap Y diluar variable
Xı, X2, X3, dan Y



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian yang

dilakukan. Pembahasan dua hal tersebut secara rinci disajikan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh kesiapan belajar di sekolah terhadap hasil belajar IPS

Terpadu. Semakin meningkatnya kesiapan belajar, maka turut

meningkatkan hasil belajar.

2. Terdapat pengaruh kemandirian belajar di sekolah terhadap hasil belajar

IPS Terpadu. Semakin meningkatnya kemandirian belajar, maka turut

meningkatkan hasil belajar.

3. Terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu.

Semakin meningkatnya iklim sekolah, maka turut meningkatkan hasil

belajar.

4. Terdapat hubungan yang positif antara kesiapan belajar, kemandirian

belajar dan iklim sekolah pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin

meningkatnya kesiapan belajar, kemandirian belajar dan iklim sekolah,

maka turut meningkatkan hasil belajar.
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5. Terdapat pengaruh langsung kesiapan belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin meningkatnya

kesiapan belajar, maka turut meningkatkan kemampuan berkomunikasi

pada mata Pelajaran IPS Terpadu.

6. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin meningkatnya

kemandirian belajar, maka turut meningkatkan kemampuan berkomunikasi

pada mata Pelajaran IPS Terpadu.

7. Terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap kemampuan berkomunikasi

pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin meningkatnya iklim sekolah,

maka turut meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada mata Pelajaran

IPS Terpadu.

8. Terdapat pengaruh hasil belajar terhadap kemampuan berkomunikasi pada

mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin meningkatnya hasil belajar, maka

turut meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS

Terpadu.

9. Terdapat pengaruh kesiapan belajar terhadap kemampuan berkomunikasi

melalui hasil belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin

meningkatnya kesiapan belajar terhadap kemampuan berkomunikasi maka

turut meningkatkan hasil belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu.

10. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan

berkomunikasi melalui hasil belajar. Semakin meningkatnya kemandirian

belajar terhadap kemampuan berkomunikasi maka turut meningkatkan

hasil belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu.
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11. Terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap kemampuan berkomunikasi

melalui hasil belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu. Semakin

meningkatnya iklim sekolah terhadap kemampuan berkomunikasi maka

turut meningkatkan hasil belajar pada mata Pelajaran IPS Terpadu.

12. Terdapat pengaruh kesiapan belajar, kemandirian belajar dan Iklim

Sekolah secara bersama-sama terhadap hasil Belajar pada mata Pelajaran

IPS Terpadu. Semakin meningkatnya kesiapan belajar, kemandirian

belajar dan iklim sekolah, turut meningkatkan hasil belajar pada mata

Pelajaran IPS Terpadu.

13. Terdapat pengaruh kesiapan belajar, kemandirian belajar dan iklim sekolah

secara bersama-sama terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata

Pelajaran IPS Terpadu. Semakin meningkatnya kesiapan belajar,

kemandirian belajar dan iklim sekolah, turut meningkatkan kemampuan

berkomunikasi pada mata Pelajaran IPS Terpadu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ““Pengaruh Kesiapan Belajar,

Kemandirian Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar mata pelajaran

IPS Terpadu dengan memperhatikan Kemampuan Berkomunikasi pada siswa

kelas VIII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”. Maka

peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Sekolah hendaknya lebih perhatian lagi terhadap siswa/i mengenai

kesehatan fisik maupun psikis siswa/i yang merupakan indikator dari
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variabel kesiapan belajar agar hasil belajar kemampuan berkomunikasi

mata pelajaran IPS Terpadu turut meningkat.

2. Sekolah hendaknya membantu siswa/i untuk dapat meningkatkan

kepercayaan diri mereka sendiri yang merupakan indikator dari variabel

kemandirian belajar agar hasil belajar kemampuan berkomunikasi mata

pelajaran IPS Terpadu turut meningkat.

3. Sekolah hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta

hubungan sosial antara kepala sekolah, guru dan siswa yang merupakan

indikator dari variabel iklim sekolah agar hasil belajar dan kemampuan

berkomunikasi mata pelajaran IPS Terpadu turut meningkat.
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