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ABSTRAK 

 

Sanna Mei Hasanti. HUBUNGAN ANTARA MEDIA PEMBELAJARAN 
DAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN PRESTASI BELAJAR 
SOSIOLOGI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 TAWANGSARI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, October 2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara Motivasi 
Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa, (2) Hubungan antara Media 
Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa, (3) Hubungan antara 
Motivasi Belajar dan Media Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Sosiologi 
Siswa. Penelitian ini mengambil lokasi di kelas XI IPS  SMA Negeri 1 
Tawangsari.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian ialah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari 
Tahun Pelajaran 2009/2010, sejumlah 144 siswa. Sampel diambil dengan teknik 
cluster sampling sejumlah 100 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
menggunakan analisis statistik dengan  teknik regresi ganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) hipotesis 1 “Ada 
hubungan yang cukup signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 
sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari Tahun Pelajaran 
2009/2010”, diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan rx1y = 0,144 dan p = 0,150. (2) hipotesis 2 “Ada hubungan yang 
sangat signifikan antara media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari Tahun Pelajaran 2009/2010”, 
diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan rx2y = 
0,290 dan ρ = 0,004. (3) hipotesis 3 “Ada hubungan yang sangat signifikan antara 
motivasi belajar dan media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari Tahun Pelajaran 2009/2010”, diterima. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan Ry(x1,2) = 0,309 
dan ρ = 0,008. 
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ABSTRACT  
 

Sanna Mei Hasanti. The relationship of learning media and learning 
motivation to the sociology learning achievement of XI IPS graders of SMA 
Negeri Tawangsari in the school year of 2009/2010. Essay, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, October 
2010. 

This research aims to find out: (1) the relationship of learning motivation 
to the students’ sociology learning achievement, (2) the relationship of learning 
media and learning motivation to the students’ sociology learning achievement. 
This study was taken place in the XI IPS class of SMA Negeri 1 Tawangsari. 

The method employed in this research was a descriptive quantitative one. 
The research population was all XI IPS graders of SMA Negeri 1 Tawangsari in 
the school year of 2009/2010, consisting of 144 students. The sampling technique 
used was the cluster sampling obtaining 100 students. Technique of collecting 
data used was the questionnaire one. Technique of analyzing data employed was 
statistical analysis with a multiple regression technique. 

Considering the result of research, it can be concluded that: (1) hypothesis 
1 that “There is a sufficiently significant relationship of learning motivation to the 
students’ sociology learning achievement of XI IPS graders of SMA Negeri 
Tawangsari in the school year of 2009/2010” is supported. It can be seen from the 
result of data analysis showing rx1y = 0.144 and  = 0.150. (2) hypothesis 2 
“There is a very significant relationship of learning media to the students’ 
sociology learning achievement of XI IPS graders of SMA Negeri Tawangsari in 
the school year of 2009/2010” is supported. It can be seen from the result of data 
analysis showing rx2y = 0.290 and  = 0.004. (3) hypothesis 3 that “There is a 
very significant relationship of learning motivation and learning media to the 
students’ sociology learning achievement of XI IPS graders of SMA Negeri 
Tawangsari in the school year of 2009/2010” is supported. It can be seen from the 
result of data analysis showing Ry(x12) = 0.309 and  = 0.008. 
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MOTTO 

 

 

”Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Q.S Al - Insyiroh : 6) 

 

”Selalu berpikiran positif dan optimis bila suatu urusan terlihat amat buruk, 

karena hal itu merupakan pertanda akan datangnya hari lain yang dipenuhi 

oleh kegembiraan dan keceriaan” 

(Dr. Aidh Bin Abdullah Al Qarni)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau latihan, bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara 

lebih merata, berkualitas dan terjangkau. Kualitas pendidikan juga masih rendah 

dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang 

terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga 

kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya 

ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga 

pendidikan.         

 Daya saing suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas 

SDM bangsa tersebut. Jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu diperlukan hadirnya SDM terbaik 

bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan 

daya saing tinggi, kemampuan handal, serta nasionalisme sejati. Kualitas SDM 

yang diinginkan tentu saja adalah SDM yang mampu melaksanakan pembangunan 

nasional secara inovatif, kreatif, dan produktif dengan semangat kerja dan disiplin 

tinggi. Karena itulah, peningkatan SDM pada dasarnya merupakan proses 

peningkatan kualitas manusia dan mentransformasikan manusia menjadi angkatan 

kerja produktif. 

Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan harus dilandasi dengan 

pemikiran bahwa pendidikan merupakan pondasi dasar untuk menyiapkan SDM 

bangsa yang berkualitas, agar mampu bersaing dengan kondisi jaman yang terus 

berubah. Dunia pendidikan pun harus adaptif dan akomodatif serta responsif 

dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus terjadi. Dalam hal ini, 

tentu saja dituntut adanya mutu pendidikan yang berkualitas tinggi. 
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Keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar secara formal akan tercermin 

dalam capaian prestasi belajar pada setiap mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. Prestasi belajar memegang peranan yang penting karena akan 

menentukan lulus tidaknya proses belajar siswa pada suatu lembaga pendidikan. 

Prestasi belajar juga akan menunjukkan sejauh mana kemampuan dan daya serap 

siswa terhadap materi yang telah diajarkan guru. Hal ini akan memberikan umpan 

balik bagi guru dalam rangka memperbaiki cara mengajar sehingga dapat 

meningkatkan capaian prestasi belajar  siswa di waktu yang akan datang. Prestasi 

belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif 

dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang 

belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. Prestasi belajar 

seseorang  sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi 

pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi 

setelah mengalami proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar siswa disisi lain dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

yang berkaitan erat dengan kegiatan belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam yakni 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan hal –hal yang 

berasal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan, kesehatan, emosi, minat, bakat, 

motivasi, kemauan dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan 

hal – hal yang berasal dari luar siswa seperti lingkungan belajar, media belajar, 

kurikulum, fasilitas dll. Kesemua faktor ini mempunyai dampak yang berbeda – 

beda sesuai dengan kondisi masing – masing siswa. Faktor yang mempunyai 

peran penting diantara sekian banyak faktor tersebut menurut peneliti adalah 

motivasi belajar dan media pembelajaran. 

Sumadi Suryabrata (1993:70) bahwa motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas – aktivitas 

tertentu guna mencapai tujuan tertentu”.Perbuatan belajar terjadi karena adanya 

motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Ahmad 

Fauzi (1997: 60) bahwa motivasi merupakan seluruh proses gerakan, termasuk 

situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku 
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yang ditimbulkan oleh situasi tersebut, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau 

perbuatan. Dorongan itu dapat timbul dari dalam diri subjek yang belajar, yang 

bersumber dari kebutuhan tertentu yang ingin mendapat pemuasan atau dorongan 

yang timbul karena rangsangan dari luar sehingga subjek melakukan perbuatan 

belajar. Motivasi yang timbul karena kebutuhan dari dalam diri siswa dianggap 

lebih baik dibandingkan dengan motivasi yang disebabkan oleh rangsangan dari 

luar. Namun dalam praktiknya, sering motivasi dari dalam itu tidak ada, atau 

belum timbul. Keadaan ini memerlukan rangsangan dari luar sehingga timbul 

motivasi belajar. Oemar Hamalik (2003: 50-51)menyatakan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam satu situasi, bahkan dalam 

satu ruang hampa”. Situasi belajar ini ditandai dengan motif - motif yang 

ditetapkan dan diterima oleh siswa. Terkadang satu proses belajar tidak dapat 

mencapai hasil maksimal disebabkan karena ketiadaan kekuatan yang mendorong 

(motivasi). Dari proses pembelajaran tersebut siswa dapat menghasilkan suatu 

perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat besar 

peranannya terhadap Prestasi belajar. Karena dengan adanya motivasi dapat 

menumbuhkan minat Belajar siswa.  

Bagi siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga boleh jadi siswa yang 

memiliki intelegensi yang cukup tinggi menjadi gagal karena kekurangan 

motivasi, sebab hasil belajar itu akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. 

Karenanya, bila siswa mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah 

semata-mata kesalahan siswa, tetapi mungkin saja guru tidak berhasil dalam 

membangkitkan motivasi siswa.  

Hujair (2009:15) bahwa media pembelajaran merupakan salah satu 

komponen proses belajar yang merupakan benda atau alat yang digunakan oleh 

guru dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa”. Tujuan dari adanya media 

pembelajaran adalah agar siswa termotivasi untuk memahami pelajaran yang 

diajarkan bila media yang digunakan sesuai sehingga akan meningkatkan 

kelancaran proses belajar dan diharapkan prestasi yang nantinya dicapai juga akan 
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baik. Sedangkan tujuan lainnya adalah memudahkan guru dalam penyampaian 

pelajaran. 

Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran bagaimanapun 

akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Perhatian 

siswa terhadap stimulus belajar dapat diwujudkan melalui beberapa cara seperti 

penggunaan media pengajaran atau alat-alat peraga, memberikan pertanyaan 

kepada siswa, membuat variasi belajar pada siswa, melakukan pengulangan 

informasi yang berbeda dengan cara sebelumnya, memberikan stimulus belajar 

dalam bentuk lain sehingga siswa tidak bosan.  

Dengan kemajuan teknologi, perkembangan pendidikan di sekolah 

semakin lama semakin mengalami perubahan dan mendorong berbagai usaha 

perubahan. Sekarang ini, pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran 

paradigma pendidikan. Kemajuan dan peranan teknologi sudah sedemikian 

menonjol, sehingga penggunaan alat – alat, perlengkapan pendidikan, media 

pendidikan dan pengajaran di sekolah – sekolah mulai disesuaikan dengan 

kemajuan. Penggunaan alat – alat bantu mengajar, alat – alat bantu peraga 

pendidikan, audio, visual, audio-visual serta perlengkapan sekolah serta 

perlengkapan peralatan kerja lainnya, disesuaikan dengan perkembangan tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi penggunaan 

baebagai jenis media, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Maka para 

pengajar di harapkan dapat menggunakan alat – alat atau perlengkapan tersebut 

secara efektif dan efisien dalam pembelajaran di kelas. Tapi di sisi lain, pengajar 

juga diisyaratkan untuk dapat menggunakan berbagai alat – alat yang murah, 

efisien, mampu dimiliki sekolah, baik yang dibuat sendiri oleh pengajar, maupun 

alat – alat konfensional yang sudah tersedia dan dimiliki sekolah, serta tidak 

menolak kemungkinan menggunakan alat – alat yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan kemajuan teknologi dalam pembelajaran. 

Dengan adanya media pembelajaran dan motivasi belajar yang tinggi 

untuk belajar apabila berhasil akan memberi dampak positif karena meningkatkan 
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kegiatan belajar mengajar sehingga berjalan lancar dan juga membuat para siswa 

lebih memahami yang diajarkan dan nantinya dapat berprestasi tinggi. 

Dari uraian di atas , peneliti tertarik untuk meneliti hubungan motivasi 

belajar dan media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi kelas XI IPS 

SMA N I Tawangsari .untuk itu dipilhlah judul “ HUBUNGAN ANTARA 

MOTIVASI BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SOSIOLOGI KELAS XI IPS SMA N I TAWANGSARI ”  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar sosiologi 

siswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari ? 

2. Apakah ada hubungan media belajar dengan prestasi belajar sosiologi 

kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari ?  

3. Apakah ada hubungan motivasi dan media pembelajaran dengan prestasi 

belajar sosiologi  kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar sosiologi siswa 

kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari 

2. Hubungan antara media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi 

siswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari 

3. Hubungan antara motivasi belajar dan media pembelajaran dengan 

prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat dalam bidang ilmu Pendidikan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukkan 

untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah ini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru agar dapat 

memberikan motivasi yang baik serta media pembelajaran yang sesuai 

untuk siswa agar para siswa lebih bersemangat dalam belajar sehingga 

memperoleh hasil belajar sosiologi secara maksimal 

b. Memberikan solusi bagi orang tua agar dapat menumbuhkan motivasi 

bagi anak – anak mereka 

c. Dengan adanya motivasi belajar dan media pembelajaran yang baik 

dan sesuai akan membuat siswa tertarik dan semangat dalam mengikuti 

proses belajar sosiologi. 
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BAB II 

A. Landasan Teori 

 

1. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi 

yang diperoleh siswa setelah proses belajar berlangsung. Prestasi berasal dari 

bahasa Belanda, yaitu kata prestatie yang berarti hasil usaha. Berikut ini 

pengertian prestasi menurut beberapa ahli :  

  1.)  Zainal Arifin (1993 : 3) bahwa prestasi adalah hasil dari kemampuan, 

ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal”.  

Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu prestasi tidak hanya kemampuan 

dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang akan tetapi juga sikap dari  

seseorang. Kemampuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang 

merupakan hasil jerih payah atas usaha yang telah mereka lakukan, sehingga bisa 

menjadi suatu prestasi yang membanggakan bagi dirinya. Dengan adanya prestasi, 

seseorang bisa menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan yang mungkin tidak 

dimiliki oleh orang lain.   

2.) Winkel ( 1991: 161) bahwa prestasi adalah bukti keberhasilan yang 

dapat dicapai dalam proses yang berlangsung dalam interaksi subjek dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan pemahaman, ketrampilan, nilai – nilai 

yang akan disimpan atau dilaksanakan menuju kemajuan”.  

Pendapat ini menunjukkan bahwa prestasi merupakan suatu bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu, yang 

mana keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses interaksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan pemahaman, ketrampilan, nilai – nilai 

yang akan disimpan atau dilaksanakan menuju kemajuan.  
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Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dapat berupa kemampuan, ketrampilan  

seseorang yang telah mengalami, mengerjakan atau melaksanakan suatu hal.     

 

b. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa 

mengenal batas usia, dan berlangsung seumur hidup. Belajar merupakan usaha 

yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk 

mengubah perilakunya. Hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan 

perilaku yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Tentunya perubahan 

yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang positif atau yang lebih baik. 

Belajar juga merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Di bawah ini merupakan pengertian 

belajar menurut para ahli : 

            1). Hilgard dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2004:156) belajar adalah 

suatu proses dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon 

terhadap suatu situasi. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa belajar merupakan suatu perilaku 

seorang individu yang muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu 

situasi yang ada di lingkungannya dan perilaku tersebut terjadi karena adanya 

proses interaksi yang berlangsung lama/ terus menerus. 

2). Wittig dalam Muhibbin Syah (2006:90) belajar adalah perubahan yang 

relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/ keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil pengalaman. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan 

perilaku yang relatif permanen / menetap dan  dialami oleh seorang individu, yang 

mana perubahan perilaku itu terjadi karena pengalaman – pengalaman yang telah 

dialami oleh seseorang. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh seseorang 

maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat sehingga nantinya bisa 
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menimbulkan perubahan perilaku yang berbeda – beda pada  masing – masing 

individu. 

3). Gagne dalam Dimyati (2002:10) belajar adalah kegiatan yang 

kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang 

kompleks, artinya setelah seseorang belajar maka akan banyak muncul perilaku 

yang di hasilkan dari kegiatan belajar tersebut. Perilaku tersebut bisa berupa 

ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. 

4).  Slameto (2003:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa seseorang yang belajar akan berusaha 

untuk berubah menjadi individu yang lebih baik dari individu sebelumnya. Hal itu 

dilakukan agar bisa menunjukkan bahwa seseorang tersebut berbeda dengan yang 

lainnya dan perubahan yang terjadi merupakan hasil dari proses interaksi dengan 

lingkungan 

Dari berbagai macam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu perubahan perilaku yang dialami oleh seorang individu, yang 

mana perubahan perilaku itu terjadi karena pengalaman – pengalaman yang telah 

dialami oleh seseorang. Perilaku tersebut juga terjadi karena adanya proses 

interaksi yang berlangsung lama/ terus menerus, dengan melakukan interaksi 

dengan lingkungan sekitar maka seorang individu bisa memperoleh perilaku yang 

berbeda – beda antara satu sama lain. Dengan proses belajar yang baik maka 

seseorang bisa memperoleh ketrampilan baru, pengetahuan baru, sikap dan nilai 

yang nantinya hasil belajar yang diperoleh bisa menjadikannya lebih baik dan 

berguna bagi orang – orang dan lingkungan di sekelilingnya.    
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c.    Pengertian Prestasi Belajar Sosiologi 

 Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar. Prestasi belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

dibandingkan dengan sebelumnya. Di bawah ini ada beberapa pengertian Prestasi 

belajar yaitu : 

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

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

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

 Pendapat ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang telah dicapai oleh 

seseorang atas suatu pengetahuan/ketrampilan yang telah diperolehnya dari 

sekolah dan hasilnya diwujudkan dalam nilai yang diberikan oleh guru yang 

bersangkutan. Nilai yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan tiap – tiap 

siswa dan hasil belajar yang diperoleh siswa diharapkan bisa memicu semangat 

untuk lebih rajin belajar.   

 2.) Winkel (1991:39) bahwa: prestasi belajar adalah bukti keberhasilan 
yang dapat dicapai dalam suatu proses yang berlangsung dalam interaksi subjek 
dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, 
ketrampilan dan nilai – nilai yang akan disimpan atau dilaksanakan menuju 
kemajuan. 
 Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu bukti keberhasilan yang telah 

dicapai oleh seorang individu dalam segala hal merupakan hasil dari proses 

interaksi siswa dengan lingkungannya. Keberhasilan itu menghasilkan suatu 

pengetahuan, pemahaman, dan nilai – nilai. Pengetahuan, pemahaman, dan nilai – 

nilai tersebut nantinya bisa membuat seseorang menjadi induvidu yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya sehingga bisa mengarahkannya menuju 

kemajuan. 
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 3.) Sutartinah Tirtonegoro (2001:43) bahwa prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf, maupun keterangan yang mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

 Pendapat ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh masing – 

masing siswa akan dinyatakan dalam bentuk simbol. angka, huruf dalam periode 

tertentu. Hasil tersebut nantinya akan berguna bagi siswa untuk mengetahui 

apakah proses belajar yang mereka jalankan selama ini berhasil atau tidak. 

Dengan mengetahui hasil belajar siswa apakah baik atau tidak seorang guru bisa 

mengambil langkah apa yang seharusnya dilakukan bagi siswa yang bersangkutan 

untuk mempertahankan hasil belajar atau memperbaiki hasil belajarnya..   

 Idianto Mu’in (2004:11-12) bahwa ada tiga definisi sosiologi menurut para 

ahli yaitu : 

1). Pitirim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala – 

gejala sosial ( misalnya gejala ekonomi, agama, keluarga dan moral ) maupun 

gejala – gejala nonsosial ( gejala geografis dan biologis ). 

 Pendapat ini menunjukkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari berbagai macam hubungan dan pengaruh timbal balik mengenai 

berbagai macam gejala – gejala sosial yang ada di dalam masyarakat dan gejala – 

gejala nonsosial sehingga dapat mengetahui berbagai macam kondisi yang sedang 

berkembang di dalamnya.  

2). Roucek dan Warren menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok 

 Pendapat ini menunjukkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari bagaimana manusia itu saling berinteraksi antara satu sama lain 

dalam suatu kelompok masyarakat sehingga dapat menimbulkan berbagai macam 

kebudayaan yang semakin maju dan berkembang 

3). William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf menyatakan bahwa 

sosiologi merupakan penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu 

organisasi sosial. 
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 Pendapat ini menunjukkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari bagaimana suatu kelompok manusia yang saling bertemu yang mana 

akan  menimbulkan interaksi sosial didalam kelompok masyarakat tersebut 

kemudian dari kelompok masyarakat itulah akan timbul yang namanya organisasi 

sosial dimana para anggota masyarakat saling berperan di dalamnya. 

 Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil usaha belajar anak dalam suatu periode tertentu yang 

dibukukan dalam bentuk laporan. Hasil belajar itu berupa pengetahuan, 

ketrampilan, pemahaman, nilai dll yang akan membawa siswa menuju arah yang 

lebik maju dibandingkan dengan sebelumya, hasil belajar tersebut dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun keterangan yang mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak. Seorang guru yang akan memberikan 

penilaian terhadap hasil belajar siswanya harus benar – benar memperhatikan 

apakah siswa tersebut benar – benar pantas untuk mendapatkan hasil yang baik 

atau tidak, karena apabila penilaian dilakukan asal – asalan hal itu akan merugikan 

siswa karena merasa diperlakukan tidak adil.    

 Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara 

manusia di dalam kelompok masyarakat yang saling bertemu dan berinteraksi 

antara satu sama lain sehingga bisa muncul organisasi sosial yang ada di dalam 

masyarakat dan struktur sosial yang ada di dalamnya dimana para anggota 

masyarakat akan berperan sebagaimana mestinya, serta mempelajari berbagai 

macam gejala – gejala yang muncul didalam masyarakat baik gejala – gejala 

sosial maupun gejala – gejala nonsosial yang dapat mempengaruhi kondisi 

masyarakat.      

 Sedangkan prestasi belajar sosiologi menurut penulis adalah hasil dari 

kegiatan belajar yang telah dicapai seseorang berupa penguasaan pengetahuan, 

ketrampilan yang diwujudkan dalam bentuk angka, simbol maupun kalimat yang 

merupakan nilai yang diberikan oleh guru dalam periode tertentu dan mencakup 

berbagai macam aspek yang mempengaruhinya dengan mempelajari interaksi 

manusia dalam kelompok masyarakat yang meliputi organisasi sosial dan gejala – 

gejala sosial yang terjadi serta mempelajari hubungan timbal balik antar 
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masyarakat. 

 

d.   Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Belajar merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan individu yang 

berinteraksi dengan lingkungannya. Maksud proses interaksi adalah proses 

internalisasi dari sesuatu kedalam diri pelajar yang dilakukan secara aktif, dengan 

segenap indranya. Dalam proses internalisasi, dilakukan secara aktif, 

dimaksudkan agar siswa dapat mengintegrasikan dengan pihak-pihak yang ada di 

luar individu sehingga terdapat perubahan pada individu itu.  

 Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain; faktor 

yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar 

siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat 

biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor 

keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. Di bawah ini merupakan faktor – 

faktor yang mempengaruhi belajar menurut Nana Syaodih Sukmadinata 

(2004:162-163) yaitu :  

1).     Faktor dalam diri individu 

2).     Faktor Lingkungan 

 Hal tersebut akan dijelaskan penulis sebagai berikut : 

1).     Faktor dalam diri Individu 

  Faktor yang ada dalam diri individu ada dua yakni : 

a. Faktor Jasmaniah, mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari 

individu. Tiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda. Kondisi 

fisik menyangkut pula kelengkapan dan kesehatan alat indra. Alat 

indra yang paling penting dalam belajar adalah penglihatan dan 

pendengaran. Seseorang yang penglihatan atau pendengarannya kurang 

baik akan berpengaruh kurang baik pula terhadap usaha dan hasil 

belajarnya, karena kesehatan merupakan syarat mutlak bagi 

keberhasilan belajar.  
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b. Faktor Rohaniah, mencakup kondisi kesehatan psikis, kemampuan – 

kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan 

kognitif dari individu. Seseorang yang sehat rohaninya adalah adalah 

orang yang terbebas dari tekanan – tekanan batin yang mendalam, 

gangguan – gangguan perasaan, kebiasaan – kebiasaan buruk yang 

mengganggu, frustasi, konflik – konflik psikis. 

2).     Faktor Lingkungan 

Keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor di luar 

diri siswa, baik faktor fisik maupun sosial psikologis yang berada pada 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses 

belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor – faktor fisik dan sosial 

psikologis yang ada dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

belajar anak. Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi 

perkembangan belajar para siswanya, lingkungan ini meliputi lingkungan fisik 

sekolah seperti sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber belajar, media 

belajar dsb. Sekolah yang kaya dengan aktivitas. Selain itu lingkungan sosial yang 

menyangkut hubungan siswa dengan teman – temannya, guru – guru serta staf 

sekolah yang lain  

 

e. Macam – macam Prinsip Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman.  Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia dan yang 

membedakannya dengan binatang. Belajar seperti halnya perkembangan 

berlangsung seumur hidup, apa yang dipelajari dan bagaimana cara belajarnya 

pada setiap fase perkembangan akan berbeda – beda pada masing – masing 

individu. Di bawah ini merupakan berbagai macam prinsip – prinsip belajar 

menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004:165-167) yaitu : 

1). Belajar merupakan bagian dari perkembangan 

2). Belajar berlangsung seumur hidup 

3). Keberhasilan belajar 
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4). Belajar mencakup semua aspek kehidupan 

5). Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu 

6). Belajar berlangsung dengan guru atau tanpa guru 

7). Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi 

8). Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan  yang 

sangat kompleks 

9). Dalam belajar dapat terjadi hambatan – hambatan 

10). Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan atau                   

bimbingan dari orang lain. 

 
Dari berbagai macam pendapat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

  

1). Belajar merupakan bagian dari perkembangan. 

Berkembang dan belajar merupakan dua hal yang berbeda, tetapi berhubungan 

erat. Dalam perkembangan dituntut belajar, dan dengan belajar ini 

perkembangan individu lebih pesat. Perkembangan itu terwujud dalam 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu, perubahan tingkah laku 

itu tersebut berbeda – beda pada tiap – tiap individu. 

2). Belajar berlangsung seumur hidup. 

Kegiatan belajar dilakukan sejak lahir sampai menjelang kematian, sedikit 

demi sedikit dan terus menerus. Belajar sepanjang hayat lebih luas dari pada 

belajar di sekolah dan belajar setelah sekolah (continuing education). Karena 

belajar sepanjang hayat ini merupakan upaya untuk menghadapi tantangan – 

tantangan dan perkembangan dunia yang sangat cepat. Dengan belajar terus 

menerus diharapkan seorang individu nantinya bisa menuju arah yang lebih 

maju dibandingkan dengan sebelumnya.  

3). Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor – faktor bawaan    lingkungan, 

kematangan serta usaha dari individu sendiri.  

Dengan berbekal potensi yang tinggi, dan dukungan faktor lingkungan yang 

menguntungkan, usaha belajar dari individu yang efisien yang dilaksanakan 

pada tahap kematangan yang tepat akan memberikan hasil belajar yang 

maksimal. Hasil belajar yang nantinya diterima oleh setiap individu akan 
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berbeda – beda tergantung dengan usaha yang mereka lakukan apakah 

maksimal atau tidak. 

4). Belajar Mencakup semua aspek kehidupan. 

Belajar bukan hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga aspek 

social, budaya, politik, ekonomi, moral, religi, seni, keterampilan, dll. Dengan 

mempelajari berbagai macam pengetahuan yang ada diharapkan hal tersebut 

nantinya akan memperkaya pengetuan dan mempertajam aspek intelektual 

individu 

5). Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 

Kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dirumah, 

masyarakat, tempat rekreasi bahkan di mana saja bisa terjadi perbuatan 

belajar. Belajar juga terjadi setiap saat, tidak hanya berlangsung pada jam – 

jam pelajaran, dimanapun dan kapanpun seseorang bisa belajar dari berbagai 

peristiwa ataupun dari pengalaman yang diperoleh 

6). Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. 

Proses belajar dapat berjalan dengan bimbingan seorang guru, tetapi juga tetap 

berjalan meskipun tanpa guru. Belajar berlangsung dalam situasi formal 

maupun situasi informal. Seseorang dapat belajar sendiri tanpa bantuan orang 

lain seperti: dengan melihat orang lain yang sedang melakukan aktivitas 

tertentu maka seseorang dapat menirunya.  

7). Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. 

Kegiatan belajar yang diarahkan kepada penguasaan, pemecahan atau 

pencapaian sesuatu hal yang bernilai tinggi, yang dilakukan secara sadar dan 

berencana membutuhkan motivasi yang tinggi pula. Untuk belajar dengan 

kemauan sendiri akan sangat dibutuhkan motivasi yang tinggi, karena dengan 

motivasi yang baik maka seseorang bisa mecapai hasil yang maksimal.  

8). Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang 

sangat kompleks.                          

Perbuatan belajar yang sederhana adalah mengenal tanda, mengenal nama, 

meniru perbuatan dll, sedang perbuatan yang kompleks adalah pemecahan 

masalah, pelaksanaan sesuatu rencana dll. Dengan berbagai macam variasi 
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dalam proses belajar akan meningkatkan kualitas individu menuju arah 

kemajuan.  

9). Dalam belajar dapat terjadi hambatan – hambatan 

Proses kegiatan belajar tidak selalu lancar, ada kalanya terjadi kelambatan atau 

perhentian. Kelambatan atau perhentian ini dapat terjadi karena belum adanya 

penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya hambatan dari lingkungan, 

ketidak cocokan potensi yang dimiliki individu, kurangnya motivasi, adanya 

kelelahan atau kejenuhan belajar. 

10). Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan tau   bimbingan 

dari orang lain                                           

Tidak semua hal dapat dipelajari sendiri, hal – hal tertentu perlu diberikan atau 

di jelaskan oleh guru, hal – hal lain perlu petunjuk dari instruktur dan untuk 

memecahkan masalah tertentu diperlukan bimbingan dari pembimbing. Peran 

orang lain dalam proses pembelajaran sangat penting karena dapat membantu 

kesulitan – kesulitan belajar yang nantinya dialami seseorang   

 

e.    Pilar Belajar 

Belajar merupakan jantungnya kemajuan individu, lembaga maupun 

masyarakat. Kemajuan lembaga dan masyarakat didukung kemajuan individu 

yang menjadi anggota, individu tersebut mengembangkan semua bakat dan 

potensinya secara optimal melalui belajar. Individu diharapkan mempunyai bekal 

untuk masa depan, yaitu kecakapan yang berguna bagi masyarakat dan Negara. 

Karena itu untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

perkembangan dunia yang sangat cepat, UNESCO dalam Nana Syaodih 

Sukmadinata (2004:201) merumuskan empat pilar belajar yaitu : 

1). Belajar mengetahui ( Learning to know ) 
2). Belajar berkarya ( Learning to do ) 
3). Belajar hidup bersama ( Learning to live together ) 
4). Belajar berkembang utuh ( Learning to be ) 
 
Untuk selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut : 

1). Belajar mengetahui ( Learning to know ) 
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Belajar mengetahui berkenaan dengan perolehan, penguasaan dan 

pemanfaatan pengetahuan. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk 

memperoleh, memperdalam dan memanfaatkan pengetahuan. Pengetahuan 

diperoleh dengan berbagai upaya perolehan pengetahuan, melalui membaca, 

mengakses internet, bertanya dll.  

2). Belajar berkarya ( Learning to do ) 

Belajar berkarya berhubungan erat dengan belajar mengetahui, sebab 

pengetahuan mendasari perbuatan. Belajar berkarya ini mempunyai makna 

khusus, yaitu dalam kaitan dengan vokasional. Belajar berkarya adalah belajar 

atau berlatih menguasai keterampilan dan kompetensi kerja. Dengan adanya 

penguasaan pengetahuan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pada masing – masing individu. 

3). Belajar hidup bersama ( Learning to live together ) 

Dalam kehidupan global, kita tidak hanya berinteraksi dengan beraneka 

kelompok etnik, daerah, budaya, ras, agama, dan profesi, tetapi juga hidup 

bersama dan bekerja sama dengan aneka kelompok tersebut. Agar mampu 

berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama dan hidup bersama antar kelompok 

dituntut belajar hidup bersama. Tiap kelompok memiliki latar belakang 

pendidikan, kebudayaan, tradisi, dan tahap perkembangan yang berbeda, agar 

bias bekerjasama dan hidup rukun, mereka harus banyak belajar hidup 

bersama, being sociable ( berusaha membina kehidupan bersama ).  

4).  Belajar berkembang secara utuh ( Learning to be ) 

Tantangan kehidupan yang berkembang cepat dan sangat kompleks, menuntut 

pengembangan manusia secara utuh. Manusia yang seluruh aspek 

kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik aspek 

intelektual, emosi, social, fisik, maupun moral. Untuk mencapai sasaran 

demikian dituntut individu – individu banyak belajar mengembangkan seluruh 

aspek kepribadiannya. 
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f.      Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Kegiatan belajar dapat dikatakan baik apabila bisa mencapai prestasi yang 

optimal. Baik guru, orang tua maupun siswa berharap memperoleh prestasi yang 

baik sehingga, bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Prestasi belajar 

yang diperoleh siswa tidak serta merta diperoleh dengan sendirinya, akan tetapi 

ada faktor – faktor yang mempengaruhinya. Kemampuan intelektual siswa sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi, untuk mengetahui 

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, 

tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Menurut Merson dalam Tulus Tu’u (2004:78) faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan prestasi belajar sebagai berikut:   

1). Faktor dalam, meliputi : 
a) Kondisi Fisiologis 
b) Kondisi Psikologis, meliputi : 

(1). Kecerdasan 
(2). Bakat 
(3). Minat dan perhatian 
(4). Motivasi 
(5). Emosi 
(6). Kemampuan kognitif 

2). Faktor luar, meliputi : 
a) Faktor lingkungan, meliputi : 

(1). Lingkungan alami 
(2). Lingkungan sosial 

b)  Faktor Instrumental, meliputi : 
(1). Kurikulum 
(2). Program 
(3). Sarana 
(4). Guru/Tenaga pengajar 

 

Di bawah ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan prestasi belajar yaitu :   

1). Faktor dalam, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor dalam meliputi : 

a)  Kondisi Fisiologis   
Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 
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kemampuan belajar seseorang. Seorang siswa dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya, sebaliknya 

siswa yang fisiknya lelah juga akan mempengaruhi hasil belajarnya. Di 

samping kondisi tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi 

panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagian besar 

yang dipelajari manusia adalah dengan membaca, melihat contoh atau 

model, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, 

mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah keterangan 

orang lain. Jadi jelaslah di antara seluruh panca indera mata dan telinga 

mempunyai peranan yang sangat penting.  

b)   Kondisi Psikologis  

Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja berpengaruh 

terhadap proses belajar yang juga bersifat psikologis. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi terhadap proses dari hasil belajar yaitu:   

(1). Kecerdasan 

  Telah terjadi hal yang cukup terkenal bahwa kecerdasan besar 

peranannya dalam berhasil atau tidaknya seorang siswa mempelajari 

sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan. Seorang siswa yang 

cerdas umumnya akan lebih cepat mampu belajar jika dibandingkan 

dengan siswa yang kurang cerdas, meskipun fasilitas dan waktu yang 

diperlukan untuk mempelajari materi atau bahan pelajaran sama.  Hasil 

pengukuran kecerdasannya biasa dinyatakan dengan angka yang 

menunjukkan perbandingan kecerdasan yang dikenal dengan istilah IQ 

(Intelligence Quotion). Berbagai hasil penelitian menunjukkan hubungan 

yang erat antara IQ dengan hasil belajar di sekolah. Tinggi rendahnya 

kecerdasan yang dimiliki seorang siswa sangat menentukan 

keberhasilannya  mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-

prestasinya  lain sesuai macam-macam kecerdasan yang menonjol yang 

ada pada dirinya. Hal itu dapat kita ketahui umumnya tingkat kecerdasan 

yang baik dan sangat baik cenderung lebih baik angka nilai yang dicapai 

siswa.   
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(2). Bakat   

Di samping Intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap proses  dan hasil belajar seseorang.Bakat adalah 

kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawanya sejak lahir, yang 

diterima sebagai warisan dari orang tua. Bagi seorang siswa bakat bisa 

berbeda dengan siswa lain. Ada siswa yang berbakat dalam bidang ilmu 

sosial, dan ada yang di ilmu pasti. Karena itu, seorang siswa seorang 

siswa yang berbakat di bidang ilmu sosial akan sukar berprestasi tinggi 

di bidang ilmu pasti, dan sebaliknya. Bakat-bakat yang dimiliki siswa 

tersebut apabila diberi kesempatan dikembangkan dalam pembelajaran, 

akan dapat mencapai prestasi yang tinggi. Sebaliknya, seorang siswa 

ketika akan memilih bidang pendidikannya, sebaiknya memperhatikan 

aspek bakat yang ada padanya. Untuk itu, sebaiknya bersama orang 

tuanya meminta jasa layanan psikotes untuk melihat dan mengetahui 

bakatnya. Sesudah ada kejelasan, baru menentukan pilihan. 

(3).  Minat dan perhatian   

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. 

Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap 

sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila seorang 

siswa menaruh minat pada satu pelajaran tertentu, biasanya cenderung 

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian yang tinggi pada 

mata pelajaran akan memberi dampak yang baik bagi prestasi belajar 

siswa. Oleh karena itu, seorang siswa harus menaruh minat dan perhatian 

yang tinggi dalam proses pembelajaran-pembelajaran sekolah. Dengan 

minat dan perhatian yang tinggi, kita boleh yakin akan berhasil dalam 

pembelajaran.  .   

(4).  Motivasi 
         Motivasi adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi selalu mendasari dan 

mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

32

tujuan yang diinginkan. Dalam belajar, kalau siswa mempunyai motivasi 

yang baik dan kuat, hal itu akanmemperbesar usaha dan kegiatannya 

mencapai prestasi yang tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam 

belajar akan memberi dampak kurang baik bagi prestasi belajarnya.   

(5).  Emosi   

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses belajar seorang 

siswa akan terbentuk suatu kepribadian tertentu, atau tipe tertentu, 

misalnya siswa yang emosional dalam belajar, akan mudah putus asa. 

Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi bagaimana siswa menerima, 

menghayati pengalaman yang didapatnya dalam suatu pembelajaran. 

(6).  Kemampuan Kognitif  

 Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif yaitu kemampuan 

berfikir, menalar yang dimiliki siswa. Jadi kemampuan kognitif 

berkaitan erat dengan ingatan dan berfikir seorang siswa. Sebagai 

sesuatu yang harus diketahui guru adalah bagaimana mengatur faktor-

faktor itu, berpengaruh dan membantu siswa mendapatkan hasil belajar 

yang optimal.   

2). Faktor luar, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor yang tergolong dari 

faktor ini adalah:   

a) Faktor Lingkungan   

      Faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan 

sosial.   

(1). Lingkungan alami, yaitu kondisi alami yang dapat berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar, termasuk dalam lingkungan alami 

yaitu suhu, cuaca, udara, pada waktu itu dan kejadian – kejadian yang 

sedang berlangsung.   

(2). Lingkungan sosial, dapat berwujud manusia, wujud lain yang 

berpengaruh langsung terhadap proses dan hasil belajar. 

b)  Faktor Instrumental. 

Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan penggunaanya    
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dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor yang 

termasuk instrumental antara lain:   

(1). Kurikulum 

Kurikulum yang sering berubah-ubah membuat tujuan dan maksud 

pembelajaran berubah dan akan berefek pada output proses belajar 

mengajar yang berfondamental kurang bagus pada diri siswa. 

Sedangkan kurikulum yang baik, jelas dan mantap akan 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik 

(2). Program  

Program pendidikan pengajaran di sekolah yang telah dirinci dalam 

suatu kegiatan yang telah jelas, akan mempermudah membuat 

rencana/program dan program yang jelas tujuannya akan membantu 

siswa dalam belajar.   

(3). Sarana   

Sarana/tempat belajar siswa, termasuk di dalamnya penerangan, 

gedung, ventilasi, yang baik dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Di samping itu alat-alat pelajaran, perpustakaan yang lengkap juga 

merupakan faktor pendukung akan keberhasilan belajar seorang siswa.   

(4). Guru/Tenaga Pengajar   

Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan faktor penting 

terhadap keberhasilan seorang siswa dalam belajar. Guru adalah 

pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang 

sesuai dengan keahliannya, akan tetapi juga menjadi pendidik generasi 

muda bangsanya. Maka dari itu peningkatan guru menjadi guru yang 

professional mutlak penting bagi guru yang ingin berhasil dalam 

melaksanakan tugas utamanya.  

 

g.      Teori Belajar 

  Proses belajar ditandai oleh adanya perubahan pada perilaku individu, 

tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Belajar 

adalah kegiatan para siswa, baik itu dengan bimbingan guru atau dengan usahanya 
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sendiri sepenuhnya. Dengan belajar seseorang akan mendapatkan banyak 

pengetahuan baru mengenai banyak hal. Banyak teori yang membahas mengenai 

teori- teori dalam belajar. Nana Syaodih Sukmadinata membagi teori belajar 

menjadi tiga yaitu : 1). Teori Disiplin Mental, 2). Teori Behaviorisme, 3). Teori 

Cognitive-Gestalt-Field 

 Untuk itu akan dibahas satu – persatu, sebagai berikut: 

1). Teori Disiplin Mental 

           Menurut teori ini individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi – 

potensi tertentu. Belajar adalah pengembangan dari kekuatan, kemampuan dan 

potensi – potensi tersebut. Bagaimana proses pengembangan kekuatan – kekuatan 

tersebut tiap aliran atau teori mengemukakan pandangan yang berbeda. Teori lain 

dari disiplin mental adalah Herbatisme. Herbart seorang psikolog Jerman 

menyebut teorinya sebagai teori Vorstellungen. Vorstellungen dapat 

diterjemahkan sebagai tanggapan – tanggapan yang tersimpan dalam kesadaran. 

Tanggapan ini meliputi tiga bentuk yaitu: impresi indra, tanggapan atau bayangan 

dari impresi indra yang lalu, serta perasaan senang atau tidak senang. Tanggapan 

tersebut tidak semua berada dalam kesadaran, adakalanya juga dalam 

ketidaksadaran. Belajar adalah mengusahakan adanya tanggapan sebanyak – 

banyaknya dan sejelas – jelasnya pada kesadaran individu. Hal itu diberikan 

melalui pemberian bahan yang sederhana penting tapi menarik, dan 

memberikannya sesering mungkin. Jadi dalam teori Herbart juga tetap 

menekankan pentingnya ulangan – ulangan.  

      Teori disiplin mental yang lain adalah Naturalisme Romantik dari Rousseau. 

Menurut Rousseau anak memiliki potensi –potensi yang masih terpendam, 

melalui belajar anak harus diberi kesempatan mengembangkan atau 

mengaktualkan potensi – potensi tersebut. Sesungguhnya anak mempunyai 

kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan dan mengembangkan 

dirinya sendiri. 

2). Teori Behaviorisme 

         Disebut teori behaviorisme karena teori ini sangat  menekankan perilaku 

atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori – teori dalam behaviorisme ini 
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bersifat molekular, karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur – 

unsur seperti halnya molekul – molekul. Ada beberapa ciri dari teori ini yaitu: (1). 

Mengutamakan unsur – unsur atau bagian – bagian kecil, (2). Bersifat mekanistis, 

(3). Menekankan peranan lingkungan, (4). Mementingkan pembentukan reaksi 

atau respon, (5). Menekankan pentingnya latihan. 

3). Teori Cognitive-Gestalt-Field 

     Teori Cognitive-Gestalt-Field bersifat keseluruhan dan keterpaduan. Teori 

kognitif dikembangkan oleh para ahli Psikologi kognitif , teori ini menekankan 

pada peristiwa mental, bukan hubungan stimulus respons. Perilaku juga penting 

sebagai indikator, tetapi yang lebih penting adalah berpikir. Dalam kaitannya 

dengan berpikir ini, bahwa pada manusia terbentuk struktur mental atau organisasi 

mental. Pengetahuan terbentuk melalui proses pengorganisasian pengetahuan baru 

dengan struktur yang telah ada setelah pengetahuan baru tersebut diinterpretasikan 

oleh struktur yang ada tersebut. 

 

2. Tinjauan Tentang Motivasi Belajar 

a.     Pengertian Motivasi 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa, karena fungsinya 

yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Bagi seorang 

guru motivasi sangatlah penting yakni untuk menggerakkan atau memacu para 

siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi 

belajar sehinggatercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan 

ditetapkan didalam kurikulum sekolah. Ada beberapa pengertian motivasi 

menurut beberapa ahli yaitu : 

1). Kartono dan Dali Gulo dalam Gino (1998:81-82) bahwa : 

Motivasi adalah kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang dimiliki 
oleh kondisi – kondisi fisiologis, minat – minat, kepentingan – kepentingan, sikap 
– sikap, dan opini – opini. Selain itu motivasi juga merupakan organisme untuk 
melakukan sesuatu, sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan 
diarahkan kepada tujuan tertentu yang telah direncanakan  
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Pendapat ini menunjukkan bahwa kontrol batiniah seseorang dipengaruhi 

oleh berbagai macam hal seperti minat, kepentingan,sikap, opini dll. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi yang ada pada masing – masing individu akan 

berbeda – beda sesuai dengan hal – hal yang mempengaruhinya. Misalkan saja 

minat seseorang akan suatu hal itu pastinya akan berbeda – beda pada masing – 

masing individu, setiap individu berhak/mempunyai kesempatan untuk 

menentukan apa saja yang mereka inginkan. 

2). Martin Handoko dalam Gino (1998:82) bahwa motivasi tidak berdiri 

sendiri melainkan terpengaruh oleh faktor – faktor lain seperti pengalaman masa 

lampau, tingkat kecerdasan, kemampuan fisik, situasi lingkungan, cita – cita hidup 

bangsa dll. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa dorongan yang ada dalam diri seorang 

individu dipengaruhi oleh begbagai macam faktor baik faktor yang berasal dari 

dal individu maupun faktor yang berasal dari luar individu. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Faktor yang berasal dari 

dalam individu sangatlah baik untuk memotivasi seseorang untuk melakukan 

suatu hal, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor luar seperti 

lingkungan juga berpengaruh terhadap diri seseorang.  

3). Slavin (1997) dalam Robertus Angkowo dan A. Kosasih (2007:35) 

bahwa motivasi adalah tenaga pendorong ataupun penarik yang menyebabkan 

adanya tingkah laku kearah suatu tujuan tertentu. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa ada tenaga pendorong/penarik yang 

menyebabkan seseorang mengalami perubahan tingkah laku. Perubahan itu 

diarahkan kepada suatu tujuan yang diinginkan oleh masing – masing individu 

sehingga hasilnya akan berbeda – beda antara individu yang satu dengan individu 

yang lainnya. Untuk itu motivasi sangatlah penting untuk menunjang seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpilkan bahwa motivasi adalah 

daya dorong yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu 

melakukan suatu hal dengan berbagai tujuan. Motivasi tidak begitu saja terjadi 
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dengan sendirinya akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar individu. 

Faktor yang berasal dari dalam seperti : tingkat kecerdasan, sedangkan faktor 

yang berasal dari luar seperti : lingkungan. Kedua faktor tersebut saling 

mempengaruhi antara satu sama lain. Akan tetapi sebenarnya faktor yang paling 

penting adalah faktor yang berasal dari dalam individu.  

 

b.      Fungsi Motivasi Dalam Pembelajaran 

  Motivasi merupakan pendorong bagi perbuatan seseorang, yang 

menyangkut soal mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya 

sehingga ia berbuat demikian. Dalam proses pembelajaran, motivasi itu sangatlah 

penting. Semakin besar motivasi yang ada dalam diri siswa, maka semakin besar 

pula hasil belajar yang dicapai. Demikian pula, semakin semakin tepat motivasi 

yang diberikan oleh guru, semakin baik pula hasil dari proses pembelajaran. 

Menurut Robertus Angkowo dan A. Kosasih (2007:35-36) bahwa dalam 

kehidupan ini motivasi yang ada pada manusia mempunyai tiga fungsi dasar 

yaitu: 

1). Mendorong manusia untuk berbuat sehingga motivasi berfungsi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi.  

2). Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3). Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan – perbuatan yang harus 

dijalankan guna mencapai tujuan yang dimaksud dan mengesampingkan 

perbuatan – perbuatan yang tidak bermanfaat. 

 

c.      Jenis – jenis Motivasi 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar yang efektif. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar seorang siswa karena bisa mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan . 

Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti 
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tidak ada kegiatan belajar. Dibawah ini adalah jenis – jenis motivasi menurut Gino 

(1998:85-86)  yakni :   

a). Motivasi Primer 

Motivasi primer merupakan motif – motif yang berasal dari kebutuhan – 

kebutuhan organisme demi kelanjutan atau untuk mempertahankan 

kehidupannya secara biologis. Motif ini bersifat universal, artinya tidak terikat 

pada umur, jenis kelamin, suku, daerah, dll. Motif ini juga tidak terikat pada 

lingkungan kebudayaan tempat orang hidup dan berkembang, maka motif ini 

sifatnya asli dan berkembang dengan sendirinya. Misalnya semua orang, baik 

tua atau muda, kaya atau miskin, laki – laki atau perempuan, suku bangsa apa 

pun pasti memiliki rasa haus, lapar  

b). Motivasi Sekunder 

Motivasi sekunder timbul sebagai akibat dari interaksi sosial dengan orang 

lain atau hasil kebudayaan. Seseorang bisa lebih terdorong untuk melakukan 

sesuatu hal apabila telah berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Dengan 

kata lain, motif ini bergantung pada hubungan manusia dengan lingkungan. 

Misalnya seorang anak kecil  yang belum mengerti jika makan harus 

menggunakan tangan kanan. Akan tetapi berkat anak tersebut diberi tahu oleh 

ibunya maka setiap makan anak tersebut selalu menggunakan tangan kanan.  

 

d.      Sifat – sifat Motivasi 

  Jika seseorang bertujuan sesuatu tentunya mempunyai dorongan baik yang 

berasal dari dalam diri orang tersebut, dari lingkungan atau orang lain. Dalam hal 

belajar untuk mencapai suatu tujuan yaitu mencapai prestasi yang memuaskan, 

maka tidak luput dari adanya dorongan terutama dari dalam diri sendiri, seberapa 

jauh merasakan adanya dorongan untuk mencapai prestasi adalah berlainan antara 

individu yang satu dengan individu yang lain. Untuk itu dibawah ini akan 

dijelaskan dua macam motivasi menurut Gino (1998:113-114) yaitu :  

(a). Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah tindakan yang digerakkan oleh sesuatu sebab yang 

datang dari dalam individu atau motif – motif yang menjadi aktif atau 
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berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dari dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.Misalnya seseorang 

yang senang membaca, meskipun tidak ada yang mendorongnya untuk 

membaca maka dengan sendirinya ia sudah rajin mencari buku – buku untuk 

membacanya. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan.  

(b). Motivasi Ekstrinsik   

Motivasi ekstrinsik adalah motif – motif yang aktif dan fungsinya karena ada 

perangsang dari luar. Artinya, seseorang berbuat sesuatu karena dorongan dari 

luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Motivasi ekstrinsik 

tetap diperlukan di sekolah, sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya 

menarik minat, atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada kemungkinan 

peserta didik belum menyadari pentingnya bahan pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Dalam keadaan ini peserta didik yang bersangkutan perlu di 

motivasi agar belajar. Seorang guru harus berupaya membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik sesuai dengan keadaan peserta didik itu sendiri.Misalnya 

seorang yang belajar, karena sedang ujian dan berharap mendapatkan nilai 

yang baik, dengan nilai yang baik itu ia akan mendapat pujian dari orang lain.  

 

e.     Cara Menumbuhkan Motivasi dalam kegiatan Belajar 

  Untuk meningkatkan kualitas pencapaian hasil belajar, motivasi sangat 

diperlukan, karena dengan adanya motivasi diharapkan seorang individu bisa 

mencapai tujuan belajar dengan baik seperti yang diharapkan oleh setiap orang. 

Cara menumbuhkan motivasi menurut Sardiman AM. (2007:92-95) dibagi 

menjadi sebelas yaitu : 

1). Memberi Angka 
2). Hadiah 
3). Kompetisi/Persaingan 
4). Ego Involvment 
5). Memberi Ulangan 
6). Mengetahui Hasil 
7). Pujian 
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8). Hukuman 
9). Hasrat Untuk belajar 
10). Minat 
11). Tujuan yang diakui 
 
 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berukut : 

1). Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Memberikan angka pada siswa merupakan salah satu usaha atau penghargaan 

kepada seseorang tentang apa yang telah dia kerjakan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa akan merasa senang dan bersemangat apabila ia memperoleh 

angka atau nilai baik. Pemberian angka tersebut nantinya akan menjadi tolak 

ukur bagi siswa untuk lebih meningkatkan kualitas belajar ataupun 

mempertahankan kualitas belajarnya. 

2). Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, pemberian hadiah dapat 

memberikan rangsangan bagi siswa untuk berusaha atau menjadikan siswa 

termotivasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik agar memperoleh hadiah 

tersebut. Dalam hal pemberian hadiah, guru harus berhati – hati karena hal ini 

agar siswa tidak merasa ketergantungan terhadap sesuatu dalam melakukan 

aktivitasnya. Pemberian hadiah ini hendaknya tidak terlalu dibiasakan. 

3). Kompetisi / Persaingan 

Kompetisi/persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong siswa agar rajin belajar dan berusaha sebaik mungkin agar 

memperoleh hasil yang maksimal. Persaingan, baik persaingan secara 

perseorangan maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Persaingan antar perorangan/kelompok baik untuk memicu seseorang untuk 

melakukan suatu hal yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. 

4). Ego involvment 

Bagi anak perlu ditanamkan rasa tanggung jawab dan harga diri, hingga 

mendorong anak untuk bekerja semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang 

baik. Dengan menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar siswa merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 
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dengan mempertaruhkan harga diri. Seorang anak perlu ditanamkan rasa 

tanggung jawab agar ia mampu melakukan tugasnya dengan baik tanpa terus 

menerus tergantung dengan orang lain. 

5). Memberi ulangan 

Ulangan diberikan kepada siswa sebagai evaluasi selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Dengan adanya evaluasi akan mendorong siswa untuk lebih 

terpacu  mencapai hasil yang baik, karena jika ulangan sudah tiba, maka para 

pelajar akan mulai bekerja giat. Oleh karena itu ulangan merupakan satu cara 

untuk menumbuhkan motivasi. 

6). Mengetahui Hasil 

Hasil yang diperoleh siswa akan menambah semangat dan meningkatkan 

motivasi. Apabila hasil belajar yang diperoleh oleh setiap siswa baik maka 

diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Agar hasil yang 

diperoleh para siswa bisa maksimal maka diperlukan motivasi yang berasal 

dari dalam diri siswa itu sendiri maupun motivasi yang berasal dari luar.  

7). Pujian 

Pujian adalah reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi 

yang baik. Pujian/sanjungan perlu diberikan kepada siswa yang telah berhasil 

dan sukses dalam menyelesaikan kegiatan dengan baik. Pemberian pujian 

harus tepat, pujian akan membuat suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan meningkatkan harga diri 

siswa. 

8). Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang bersifat negatif akan tetapi, apabila 

diberi secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru 

harus memahami prinsip – prinsip pemberian hukuman, agar siswa bisa 

menerima hukuman tersebut sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. 

9). Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. 

hal ini akan lebih baik apabila dibandingkan dengan segala sesuatu kegiatan 

yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar, berarti pada diri anak didik itu 
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memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya aan 

lebih baik. 

10). Minat 

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat yang ada di 

dalam diri siswa. Banyak siswa yang tidak bergairah dalam belajar karena 

memang tidak ada minat pada dirinya untuk belajar ataupun sekolah. Jadi 

adanya minat sangatlah penting untuk menumbuhkan motivasi yang ada 

didalam diri siswa.  

11). Tujuan yang diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa merupakan alat 

motivasi yang sangat penting, sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar.  

 

3. Tinjauan tentang Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat – alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Dalam pengertian yang lebih luas media pembelajaran adalah alat, metode, dan 

teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran  di kelas.  

Oleh karena itu di bawah ini ada beberapa pengertian media menurut 

beberapa ahli yaitu :  

1). Menurut Hujair A. H. Sanaky (2009: 3) media pembelajaran adalah 

sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, 

pengajar dan bahan ajar. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa media merupakan alat untuk 

menyampaikan pesan/ materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar agar 

siswa lebih jelas terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu 
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penggunaan media harus tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Dengan 

begitu diharapkan penggunaan media tidak sia – sia. 

2). Gagne (1970) dalam Arif S. Sadiman (1996:6) bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar.  

Pendapat ini menunjukkan bahwa media merupakan sumber belajar yang 

dapat digunakan untuk merangsang siswa agar belajar lebih rajin karena dengan 

penggunaan media yang sesuai maka siswa akan tertarik untuk memperhatikan 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan rangsangan yang diberikan oleh 

media pembelajaran maka diharapkan prestasi yang nantinya diperoleh siswa akan 

semakin meningkat. 

3). Briggs ( 1970 ) dalam Hamzah B. Uno (2007:114) media adalah segala 

segala wahana atau alat fisik yang dapat menyajikan peran serta merangsang 

pembelajaran untuk belajar. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa media merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk merangsang siswa untuk belajar lebih rajin sehingga diharapkan 

hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan sebelum – sebelumnya. Media 

pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa 

mempelajari materi pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus dapat 

menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang 

kegiatan belajar siswa.  

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran 

pada diri siswa. Selain itu media merupakan sarana pendidikan yang dapat 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. 
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau 

media tertentu. Untuk itu proses komunikasi harus diciptakan dan di wujudkan 

melalui kegiatan penyampaian pesan, tukar menukar pesan atau informasi dari 

setiap pengajar kepada pebelajar atau sebaliknya. Melalui proses komunikasi, 

pesan dapat diterima, diserap dan dihayati penerima pesan. Maka agar tidak 

terjadi kesalahan dalam proses komunikasi, perlu digunakan sarana yang dapat 

membantu proses komunikasi seperti dengan penggunaan media pembelajaran.  

Memanfaatkan media secara tepat dan bervariasi akan dapat mengurangi 

sikap pasif siswa oleh karena itu  manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran menurut  Hujair A. H. Sanaky (2009: 5), adalah sebagai berikut :  

a. Pengajaran lebih menarik perhatian pebelajar sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar  

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 
dipahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan 
pengajarn dengan baik 

c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata – mata hanya komunikasi 
verbal melalui penuturan kata – kata lisan pengajar, pembelajar tidak 
bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga 

d. Pebelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 
mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang 
dilakukan seperti: mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dll. 

 

c. Pertimbangan Pemilihan Media 

Media dapat memperjelas pesan agar tidak terlau bersifat verbal (dalam 

bentuk kata tertulis dan kata lisan belaka). Pemakaian media dalam proses 

pembelajaran akan dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan serta isi pelajaran saat itu. Selain itu, pembelajaran 

bermedia dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran, serta memadatkan 

informasi. Sedangkan menurut Wilkinson dalam Robertus Angkowo dan A. 
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Kosasih (2007:14-15), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media pembelajaran yakni  : 

1). Tujuan 
2). Ketepatgunaan 
3). Keadaan Siswa 
4). Ketersediaan 
5). Biaya 

Selain itu Mohammad Fadil (Pemanfaatan Media 

Pembelajaran,http://mfadil.blog.unej.ac.id,2-04-2010) juga menyatakan bahwa 

dengan semakin beragamnya media pengajaran, pemilihan media hendakya 

memperhatikan beberapa prinsip yaitu :              

1). Kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media.                                            
2). Familiaritas media                  
3).Sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya beberapa pilihan 
yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran  
 

Untuk itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hal – hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media adalah :            

1). Tujuan 

Media yang dipilih hendaknya memudahkan siswa dalam belajar, jangan 

sampai dalam penggunaan media justru akan mempersulih siswa dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh guru sehingga nantinya dapat 

menghambat proses belajar mengajar, untuk itu penggunaan media yang tepat 

diharapkan mampu mempermudah siswa dalam materi pelajaran 

2. Familiaritas Media 

Familiaritas ini melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang 

akan dipilih. Apakah media yang digunakan itu benar – benar dapat dimengerti 

oleh pengajar dan peserta didik ataukah media tersebut justru mempersulit 

kedua – duanya. Dengan memperhatikan familiaritas media maka diharapkan 

proses belajar akan berjalan lancar dan menyenangkan bagi kedua – duanya 

yakni bagi pengajar dan peserta didik.   
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3). Ketepatgunaan 

Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian – bagian yang penting dari 

benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apabila yang 

dipelajari adalah aspek – aspek yang menyangkut gerak, maka media film atau 

video akan lebih tepat. Selain itu penggunaan bahan – bahan yang bervariasi 

akan menghasilkan dan meningkatkan pencapaian akademis. 

4). Keadaan Siswa  

Media akan efektif digunakan apabila disesuaikan dengan kondisi masing – 

masing siswa. Dengan menyesuaikan media yang akan dipakai diharapkan 

nantinya proses belajar mengajar bisa berjalan lancar. Misalnya kalau siswa 

tergolong tipe auditif/visual maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar 

dengan media visual dan siswa yang tergolong visual dapat juga belajar dengan 

menggunakan media auditif. 

5). Ketersediaan 

Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Media 

merupakan alat mengajar dan belajar, peralatan tersebut tersedia ketika 

dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. 

6). Biaya 

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan media, 

hendaknya benar – benar seimbang dengan hasil – hasil yang akan dicapai. 

 

B. Penelitian yang Relevan  

 Secara teoritis, prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Dalam penelitian ini penulis mengkorelasikan antara motivasi belajar dan media 

pembelajaran dengan prestasi belajar 
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Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan :   

Penelitian I, dengan judul ”Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Pergaulan Peer Group dengan Prestasi Belajar siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiah 2 Gemolong tahun 2008/2009 ”. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar yakni, rx1y = 0,448 dan p = 0,000. Karena p < 0,01 yaitu 0,000 < 

0,01 maka, Ha diterima dan Ho ditolak. Ada hubungan positif yang signifikan 

antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar yakni, rx2y = 0,421 dan p = 

0,004. Karena p < 0,05 yaitu 0,004 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dan 

ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan pergaulan peer group 

dengan prestasi belajar yakni, p = 0,000 serta F = 11,844. Karena p < 0,01 yaitu 

0,000 < 0,01 maka Ha diterima dan Ho ditolak. (Mustofa Arip, 2009,”Hubungan 

Antara Motivasi Belajar dan Pergaulan Peer Group dengan Prestasi Belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Muhammadiah 2 Gemolong tahun 2008/2009 ”, hal V, 52-54).   

Penelitian II, dengan judul ”Hubungan Kedisiplinan Siswa dan Media 

Pengajaran Dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI SMA N 7 Surakarta 

tahun 2007/2008”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar yakni rx1y = 

0,385 dan p = 0,014. Karena p < 0,050 yaitu 0, 014 < 0,050 maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. Ada hubungan positif yang signifikan antara media pengajaran dengan 

prestasi belajar yakni, rx2y = 0,554 dan p = 0,000. Karena p < 0,010 yaitu 0,000 < 

0,010 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dan ada hubungan yang signifikan antara 

kedisiplinan siswa dan media pengajaran dengan prestasi belajar yakni, rx1x2y = 

0,587 , p = 0,001 dan F = 9,748. Karena p < 0,010 yaitu 0,001 < 0,010 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. (Farida Tri Yuliastuti, 2008, ”Hubungan Kedisiplinan 

Siswa dan Media Pengajaran Dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI 

SMA N 7 Surakarta tahun 2007/2008”, hal V, 51-53). 
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Penelitian III, dengan judul ”Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Pemanfaatan Sarana Belajar Perpustakaan dengan Pencapaian Nilai Rata Semester 

Mahasiswa Program Studi Sosiologi Antropologi FKIP UNS tahun 2007/2008”. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan pencapaian nilai rata semester yakni rx1y = 0,295 dan p = 

0,030. Karena p < 0,050 yaitu 0, 030 < 0,050 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Ada hubungan positif yang signifikan antara pemanfaatan sarana belajar 

perpustakaan dengan pencapaian nilai rata semester yakni, rx2y = 0,163 dan p = 

0,243. Karena p < 0,030 yaitu 0,243 < 0,030 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan pemanfaatan 

sarana belajar perpustakaan dengan pencapaian nilai rata semester yakni rx1x2y = 

0,316 dan p = 0,071. Karena p < 0,015 yaitu 0,071 < 0,015 maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. (Lilis Badriah, 2008, ”Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Pemanfaatan Sarana Belajar Perpustakaan dengan Pencapaian Nilai Rata Semester 

Mahasiswa Program Studi Sosiologi Antropologi FKIP UNS tahun 2007/2008”, 

hal V, 88-90). 

 

C. Kerangka Berikir 

Adapun kerangka berfikir penelitian yang penulis lakukan adalah :  

1. Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi 

Motivasi merupakan dorongan bagi perbuatan seseorang. Motivasi bisa datang 

dari luar dan dari dalam, motivasi yang datang dari dalam diri siswa besar 

manfaatnya, akan tetapi jika hal tersebut tidak kunjung muncul, maka gurulah 

yang bertugas memunculkannya. Motivasi juga merupakan kontrol batiniah 

dari tingkah laku seperti yang dimiliki oleh kondisi – kondisi fisiologis, minat 

– minat, kepentingan – kepentingan, sikap – sikap, dan opini – opini. Selain 

itu motivasi juga merupakan organisme untuk melakukan sesuatu, sikap atau 

perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan 

tertentu yang telah direncanakan. Dengan motivasi yang tinggi pada masing – 

masing siswa diharapkan nantinya bisa lebih meningkatkan prestasi belajar, 
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yang mungkin sebelum ada motivasi belajar prestasi akademik maupun non 

akademiknya kurang baik bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Untuk itu 

sebaiknya para guru membantu para siswa agar lebih menumbuhkan motivasi 

diri. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik akan terdorong untuk 

lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi motivasi belajar (X1) akan 

terdapat hubungan signifikan yang positif apabila seorang siswa mampu 

memotivasi diri dengan baik untuk belajar sehingga prestasi belajar sosiologi 

siswa (Y) akan meningkat.  

2. Hubungan Antara Media Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Sosiologi 

Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan 

pembelajar dalam proses pembelajaran  di kelas. Teknologi baru terutama 

multimedia mempunyai peranan semakin penting dalam proses pembelajaran. 

Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada 

situasi belajar dimana learning with effort akan dapat digantikan dengan 

learning with fun. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak 

membosankan akan menjadi pilihan tepat bagi para guru. Untuk itu maka 

seorang guru harus menyesuaikan kira – kira media pembelajaran yang seperti 

apa yang dirasa cocok dalam proses belajar mengajar, selain itu seorang guru 

harus benar – benar menguasai media pembelajaran tersebut. Dengan 

penggunaan media yang sesuai dalam proses belajar mengajar serta adanya 

kemampuan penguasaan media pembelajaran oleh guru maka diharapkan 

proses belajar di kelas lebih menyenangkan dan lebih membuat siswa tertarik 

untuk memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Jadi media 

pembelajaran (X2) akan terdapat hubungan signifikan yang positif apabila 

seorang guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang disampaikan sehingga siswa lebih tertarik untuk 

memperhatikan  sehingga prestasi belajar sosiologi siswa (Y) akan meningkat.  
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3. Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Media Pembelajaran dengan Prestasi 

Belajar Sosiologi 

Motivasi belajar merupakan perubahan dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Perubahan yang ada dalam diri seseorang itu berupa suatu aktivitas 

nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari 

aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia lakukan untuk mencapainya. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan 

itu tidak menyentuh kebutuhannya. 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pebelajar, 

pengajar dan bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa, bentuk komunikasi tidak 

akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan pesan. Bentuk – 

bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, diantaranya adalah 

hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan 

dan suara yang direkam. Dengan adanya stimulus ini diharapkan akan 

membantu pebelajar mempelajari bahan pelajaran. Media yang dirancang 

dengan baik dapat merangsang timbulnya semacam “dialog internal” dalam 

diri siswa yang belajar. Dengan kata lain terjadi komunikasi antara siswa 

dengan media. Apabila siswa merasa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

belajar maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran berhasil 

menumbuhkan minat seseorang untuk belajar lebih baik dari sebelumnya.  

Prestasi belajar merupakan suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 

baik secara individual maupun kelompok. Prestasi belajar tidak akan pernah 

dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Dalam 

kenyataannya, untuk mendapatkan prestasi tidak semudah yang dibayangkan, 

akan tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi 

untuk mencapainya. Hanya dengan keuletan dan optimisme dirilah yang dapat 
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membantu untuk mencapainya, wajarlah pencapaian prestasi belajar itu harus 

dengan jalan keuletan kerja. Oleh karena itu prestasi belajar sangatlah penting 

bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya motivasi belajar 

yang baik dan media pembelajaran yang sesuai diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada masing – masing individu. Dengan 

demikian dua faktor tersebut antara motivasi belajar dan media pembelajaran 

dimungkinkan secara bersama-sama mempunyai korelasi yang positif dengan 

prestasi belajar sosiologi pada siswa. Hal ini terjadi bila siswa memiliki 

motivasi belajar yang tinggi untuk mencapai tujuannya dan penerapan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap – tiap mata pelajaran. Jadi 

motivasi belajar (X1) dan media pembelajaran (X2) akan memiliki hubungan 

yang positif dengan prestasi belajar sosiologi (Y). Maka bagaimana motivasi 

belajar yang ada dalam diri siswa serta penggunaan media pembelajaran akan 

mempengaruhi prestasi belajar sosiologi siswa tersebut, sehingga siswa bisa 

memperoleh hasil yang maksimal. 

 

Adapun model kerangka berfikir antar variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir  

 

 

 

Motivasi Belajar 
 (X1) 

Prestasi Belajar Sosiologi  
(Y) 

Media Pembelajaran 
(X2) 
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D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran maka dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar sosiologi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari Tahun 

2009/2010 

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara media pembelajaran dengan 

prestasi belajar sosiologi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari 

Tahun 2009/2010  

3. Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dan media 

pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi pada siswa kelas XI IPS SMA 

N 1 Tawangsari Tahun 2009/2010 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Tawangsari. Adapun yang melatar belakangi pemilihan lokasi tersebut adalah:  

a. Tersedianya sumber informasi yang menyajikan data-data yang diperlukan 

dalam pelaksanaan penelitian ini.  

b. SMAN 1 Tawangsari belum pernah dijadikan objek penelitian dengan topik 

yang sama dengan penelitian ini sehingga diharapkan akan berguna bagi 

sekolah.  

c. Teman peneliti merupakan alumni di SMA I Tawangsari 

d. Adanya ijin dari pihak SMAN 1 Tawangsari.  

e. Lokasi sekolah yang mudah dijangkau oleh peneliti. 

 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini direncanakan kurang lebih 10 bulan dari bulan Januari 2010 

sampai dengan bulan Oktober 2010. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan adalah 

sebagai berikut :  

Tabel. 1 : Uraian Waktu Penelitian  

 
Keterangan 

Bulan 
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Oktb 

Proposal  V V         
Konsultasi bab 
I, II dan 
perizinan 

  V V V      

Konsultasi bab 
III dan 
mengumpulkan 
data  

     V V V   

Analisis data   V  
Penyusunan 
laporan  

        V V 

 

 

 library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

54

B. Populasi dan Sampel  

Dalam sebuah penelitian, tidak akan terlepas dengan adanya penetapan 

mengenai populasi dan sampel. Hal ini terjadi karena populasi dan sampel 

merupakan subjek penelitian dan keduanya merupakan sumber data dalam sebuah 

penelitian.  

1. Populasi  

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu objek penelitian 

yang sering disebut dengan populasi. Populasi dalam suatu penelitian merupakan 

suatu kelompok individu yang menjadi objek untuk diselidiki. Aspek-aspek yang 

diselidiki dalam penelitian ini adalah motivasi belajar, media pembelajaran dan 

prestasi belajar sosiologi siswa. Berikut ini ada beberapa pengertian mengenai 

populasi yang disampaikan oleh para ahli :  

a. Menurut Y. Slamet (2008:40), ”Populasi adalah keseluruhan daripada unit-

unit analisis yang memiliki spesifikasi atau ciri-ciri tertentu  .” 

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan dari unit analisis yang memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk itu 

peneliti harus memulai dengan menspesifikasikan secara hati – hati populasi 

yang hendak diteliti.   

b. Sutrisno Hadi (2001:102), bahwa ”Populasi adalah sejumlah individu yang 

mempunyai sifat yang sama.” 

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa populasi merupakan 

sejumlah individu yang mempunyai kesamaan sifat dan karakteristik 

sehingga dapat dijadikan sebagai obyek dalam suatu penelitian. Dari obyek 

inilah, maka akan ditarik kesimpulan.  

Dari beberapa pendapat tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa populasi merupakan keseluruhan subyek maupun obyek yang akan 

dipelajari dan diteliti. Populasi juga merupakan keseluruhan dari unit analisis yang 

memiliki spesifikasi tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMAN 1 Tawangsari tahun ajaran 2009/2010.    
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2. Sampel  

Dalam penelitian sosial, tidak selalu seluruh populasi dilibatkan dalam 

penelitian. Hal tersebut mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan 

dalam diri peneliti. Untuk itu perlu ditetapkan sampel untuk membatasi jumlah 

populasi yang dapat mewakili populasi tersebut. Berikut ini ada beberapa 

pengertian dari populasi yang disampaikan oleh para ahli : 

a. Sugiyono (2005:56), ”Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.” 

Pendapat di atas mengandung arti bahwa sampel merupakan sebagian 

dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat 

mewakili populasi tersebut. Sampel ini nantinya yang akan menjadi sumber 

data dalam penelitian.  

b. Winarno Surakhmad (2004:93) ”Sampel adalah sebagian populasi untuk 

mewakili seluruh populasi.” 

Pendapat di atas mengandung arti bahwa sampel merupakan sebagian 

dari jumlah populasi yang nantinya akan mewakili seluruh populasi yang 

ada. Karena tidak semua populasi akan dijadikan sampel dalam suatu 

penelitian.  

Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk 

mewakili populasi tersebut dan dijadikan sebagai objek penelitian. Penentuan 

sampel ini hendaknya disesuaikan dengan jumlah populasi. Jadi sampel harus 

representatif atau mewakili populasi dalam penelitian tersebut. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk memperoleh sampel dalam penelitian, maka digunakan teknik 

sampling agar jumlah sampel sesuai dengan jumlah populasi yang ada. 

Maksudnya adalah agar peneliti mendapatkan sampel yang representatif atau 

dapat mewakili populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel ini sering disebut 

dengan teknik sampling. Banyak para ahli yang mendefinisikan teknik sampling 

menurut pandanganya masing-masing, diantaranya adalah sebagai berikut :  
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a. Menurut Sutrisno Hadi (2000:75) mengemukakan bahwa ” Sampling adalah 

cara yang digunakan untuk mengambil sampel”.  

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa teknik sampling adalah 

cara-cara yang digunakan untuk mengambil atau menentukan jumlah sampel 

yang akan diteliti. Hal ini disebabkan dalam sebuah penelitian  jumlah 

populasi biasanya tidak dikenai penelitian semua, namun hanya sebagian saja 

atau yang sering disebut dengan sampel.  

b.  Menurut Hadari Nawawi (1995:152) sampling adalah cara untuk 
menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 
dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat –sifat dan 
penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar – 
benar mewakili populasi. 

 
Pendapat tersebut mengandung arti bahwa teknik sampling merupakan 

cara pengambilan sampel, yang mana sampel tersebut disesuaikan dengan 

jumlah data sebenarnya. Dalam pengambilan sampel harus diperhatikan sifat-

sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang benar-benar 

representatif, karena tidak semua populasi bisa dijadikan sampel  penelitian, 

akan tetapi hanya sebagian saja yang bisa dijadikan sampel penelitian  

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa teknik sampling adalah teknik atau cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk menentukan jumlah sampel yang akan 

mewakili jumlah populasi dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel 

perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar nantinya 

memperoleh sampel yang representatif. Dengan menggunakan cara atau 

teknik ini diharapkan dapat mewakili populasi yang ada karena nantinya 

hasil penelitian ini yang akan ditarik kesimpulannya dan bisa 

menggambarkan keadaan populasi.  

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian memerlukan teknik tersendiri. 

Pada prinsipnya ada dua jenis metode sampling (cara pengambilan sampel) 

menurut Y. Slamet (2008:45-68) yaitu : 

1). Metode penarikan Sampel Probabilitas  

2). Metode penarikan Sampel Non Probabilitas.  
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1). Jenis-jenis sampling Probabilitas dibagi menjadi : 
a. Random Sampling 
b. Systematic Sampling ( penarikan sample secara sistematik) 
c. Stratified Random Sampling ( penarikan sampel secara acak berstrata) 
d. Cluster Sampling (penarikan sampel dengan cara berumpun) 
e. Area Sampling 

2). Jenis-jenis Sampling Non Probabilitas dibagi menjadi : 
a. Convenience Sampling 
b. Quota Sampling 
c. Dimensional Sampling 
d. Snowball Sampling 
e. Extreme or Deviant Case Sampling 
f. Maximum Variation Sampling 
g. Pengambilan Sampel Homogen 
h. Typical Case Sampling 
i. Critical Case Sampling 
j. Criterion Sampling  
 

 Untuk memperjelas kita dalam memahami teknik sampling di atas maka 

penulis akan menguraikannya sebagai berikut : 

1). Sampling Probabilitas, dibagi menjadi lima yakni : 

a. Random Sampling (Penarikan Sampel Secara acak) 

Di dalam sampel acak setiap anggota populasi memiliki kemungkinan 

yang sama untuk menjadi anggoa sampel. Kemungkinan untuk menjadi anggota 

sampel berlaku bagi semua individu-individu terlepas dari persamaan-persamaan 

maupun perbedaan-perbedaan diantara mereka sepanjang mereka itu menjadi 

anggota populasi.         

 Langkah utama di dalam pemilihan responden dengan cara acak ini ialah 

meneliti terlebih dahulu apakah sampling frame kita itu sudah benar, artinya 

apakah semua anggota populasi itu telah terdaftar. Dan bagi yang telah terdaftar 

tidak terdaftar ulang, sebab bila seseorang terdaftar ulang, kemungkinan untuk 

terpilih sebagai anggota sampel adalah besar. Faktor lain yang perlu dipikirkan 

ialah kemungkinan diganti atau tidaknya anggota sampel yang tidak dapat 

dijangkau. Cara penarikan sampel tanpa penggantian anggota sampel yang tidak 

dapat dijangkau itu disebut simple random sampling. 

Cara yang bisa dilakukan untuk mengambil sampel secara acak ialah 

dengan memberi nomor pada setiap orang atau unit sampel. Kemudian peneliti 
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mengambil setiap nomor dengan cara acak. Cara ini sama dengan kalau kita 

menarik lotere. Perlu diingat agar kesempatan untuk dipilih adalah tetap. Cara lain 

untuk menarik sampel secara acak adalah dengan menggunakan tabel random 

numbers. Nomor- nomor yang muncul pada tabel random numbers adalah hasil 

dari  pekerjaan komputer, jadi benar – benar muncul secara acak. Dalam 

menggunakan tabel itu pertama-tama setiap anggota populasi di beri nomor 

terlebih dahulu. Langkah berikutnya ialah memutuskan apakah kita akan memilih 

nomor-nomor menurut kolom (menurun) ataukah menurut baris (mendatar), hal 

ini bukanlah menjadi soal. Kemudian kita tentukan menurut kehendak kita suatu 

nomor di mana kita akan memulainya. Barangkali kita mendapatkan angka yang 

sama . Bila terjadi demikian maka harus kita abaikan, dan kita bekerja terus 

hingga jumlah sampel yang kita butuhkan terpenuhi. 

Salah satu kerugian dari cara penarikan sampel dengan random numbers 

(bilangan-bilangan random) ialah bila sampel yang kita perlukan cukup besar, 

berkali – kali kita menemukan angka yang sama menyebabkan diperlukannya 

ketelitian agar tidak tercatat ulang. Dengan demikian kita membutuhkan cukup 

banyak waktu. 

b. Systematic Sampling (penarikan sampel secara sistematik) 

Penarikan sampel secara sistematikbisa dipakai bilamana unit – unit 

populasi terdaftar secara acak. Cara ini sangat sederhana dalam arti kita tidak 

memerlukan banyak tenaga untuk memilih anggota sampel.  

Cara menarik sampel secara sistematik adalah sebagai berikut: Pertama-

tama, seperti halnya dengan cara pengambilan sampel secara acak, kita harus 

memiliki kerangka sampel. Taruhlah jumlah unit didalam populasi adalah 900. 

Berikutnya kita menentukan besarnya sampel, misalnya 90 unit. Systematic 

sampling mengambil satu responden dalam setiap k. Besarnya k adalah besarnya 

unit di dalam populasi dibagi jumlah sampel. Dengan contoh di atas maka 

besarnya k adalah 900/90 yaitu 10. Oleh karena itu sampel ditarik satu unit dalam 

setiap k, atau dengan contoh yang di pakai disini diambil satu responden setiap 10 

unit. Untuk menentukan diantara 10 orang yang terpilih itu siapa yang pertama 

sebagai responden biasanya ditentukan secara random (acak). Taruhlah dari 
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urutan no 1 sampai 10secara random terpilih nomor 3, maka nomor – nomor 

responden berikutnya adalah 13, 23, 33, 43 dan seterusnya. 

Dibandingkan dengan random sampling, systematic random sampling 

dipandang lebih akurat. Salah satu syarat yang harus terpenuhi agar systematic 

sampling ini dapat dipandang sebagai cara praktis yang mendekati cara 

pengambilan sampel dengan random (random sampling) ialah harus memenuhi 

asumsi bahwa kerangka sampelnya tersebar secara random (acak).  

Keuntungan dari systematic sampling ialah lebih praktis, mengurangi 

tenaga, menghemat waktu, yang akibatnya dapat menekan beaya. Karena 

kesederhanaannya, bagi peneliti pemula mengurangi tingkat kesalahan. Kerugian 

systematic sampling ialah bila sampling frame atau kerangka sampelnya tidak 

tersebar secara acak, hasil yang diperoleh tidak akan mewakili keadaan 

populasinya. 

c. Stratified Random Sampling (Penarikan sampel secara acak berstrata) 

Perkataan strata berawal dari kata stratum yang artinya tata jenjang. Perlu 

diingat, walaupun kata stratum menunjuk pada pengertian jenjang, namun dalam 

metode pengambilan sampel acak berstrata dapat diterapkan bagi setiap 

pembagian golongan sampel, lepas dari golongan itu berjenjang ataupun tidak. 

Yanga penting kelompok – kelompok di dalam populasi atau subpopulasi itu tidak 

overlap, tumpang tindih dan masing – masing dapat dipisahkan secara eksklusif, 

artinya tidak bisa terjadi satu unit sampel dapat tergolong atau muncul di dalam 

dua kelompok yang berbeda. 

Keuntungan dari stratified random sampling adalah lebih hemat daripada 

random sampling, karena random sampling memerlukan sampel yang lebih besar 

agar semua lapisan atau golongan dapat terjaring di dalam sampel. bagi stratified 

random sampling terjaringnya golongan – golongan atau lapisan – lapisan di 

dalam sampel sudah terjamin. Dengan stratified random sampling yang terwakili 

bukan saja golongan atau lapisan tetapi juga variabel – variabel penelitian yang 

dikehendaki untuk diteliti secara simultan di dalam sampelnya. 

  Stratified random sampling tidak hanya membatasi penggolongan 

sampelnya menurut satu variabel saja. Peneliti dapat memilih dua atau tiga atau 
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lebih variabel – variabel yang menjadi minat penelitiannya secara simultan. Dasar 

pemilihan variabel yang dipakai untuk menstratifikasi atau menggolongkan adalah 

kerangka berfikir kita yang mengasumsikan bahwa variabel – variabel itu 

memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang dipengaruhi itu. Dapat pula 

penggolongan itu diawali dari variabel yang dipengaruhi. 

d. Cluster Sampling (Penarikan sampel dengan cara berumpun) 

Pengambilan sampel secara cluster pada hakekatnya sama dengan 

pengambilan sampel secara acak dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya 

adalah kumpulan atau cluster daripada unsur – unsur. Setelah peneliti telah dapat 

memilih secara random unit – unit sampel secara cluster, langkah berikutnya 

adalah memilih sampel dari cluster – cluster itu sejumlah responden sebanyak 

yang dikehendaki. Dalam penentuan siapa yangdijadikan sampel itu dapat 

dilakukan dengan random maupun secara sistematik dengan memperhatikan 

proporsi besarnya responden pada setiap clucter. Cara demikian ini jelas berbeda 

dengan stratified random sampling yang mengawali penarikan sampel dengan 

menyusun sampling frame terlebih dahulu yang berasal dari setiap golongan 

atauoun lapisan. 

e. Area Sampling 

Cluster sampling juga dapat disebut area sampling. Istilah ini dipakai bila 

kerangka sampelnya tersusun berdasarkan pada wilayah tertentu yang luas. Area 

sampling umumnya dipakai bila kita tidak mungkin dan tidak praktis untuk 

menyusun kerangka pengambilan sampel ( sampling frame) yang meliputi suatu 

daerah yang luas.  

Keuntungan dari cluster sampling maupun area sampling ialah menghemat 

waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan kerugiannya, karena caranya dilakukan 

bertingkat – tingkat, pada setiap tingkat dapat terjadi kesalahan. Ada 

kemungkinan sampel – sampel yang ditarik pada setiap tingkat tidak mewakili 

populasi atau subpopulasinya atau pada tingkat pertama masih representatif 

terhadap populasinya, sedangkan pada tingkat kedua sudah tidak lagi 

representatif. Agar cluster atau area sampling ini dapat mewakili populasinya, 
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cluster atau area sampling dapat digabungkan dengan cara pengambilan sample 

yang lain misalnya stratified sampling.   

2). Sampling Non Probabilitas, dibagi menjadi sepuluh yakni : 

a. Convenience sampling (accidental sampling) 

Di dalam cara pengambilan sampel dengan cara ini peneliti semata – mata 

memilih siapa saja yang dapat diraih pada saat penelitian diadakan sebagai 

respondennya. Sebagai contoh misalnya kita meneliti penggunaan waktu belajar 

oleh mahasiswa, responden yang kita ambil bukan berdasarkan atas sampling 

frame yang kita susun tetapi setiap mahasiswa yang kita temui. 

b. Quota sampling 

Cara pengambilan sampel dengan cara quota sebenarnya sama dengan cara 

pengambilan sampel dengan berstratifikasi (stratified sampling). Di dalam cara 

pengambilan sampel quota ini, peneliti menentukan strata apa yang relevan untuk 

diteliti. Namun perlu diingat disini, pengertian strata bukan hanya berarti lapisan 

saja, tetapi dalam arti yang luas sebagaimana yang dimaksud dalam stratified 

sampling. Langkah selanjutnya ialah peneliti menentukan suatu jatah bagi setiap 

stratum yang relevan itu secara sebanding (proporsional) untuk mewakili 

populasinya. Langkah berikutnya ialah peneliti semata – mata menemukan orang 

yang memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Sebagai misal suatu 

penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pendapatan 

dari berbagai stratum. Cara menentukan responden didalam quota sampling 

tidaklah melalui prosedur randomisasi, melainkan mewawancarai siapa saja yang 

dapat ditemukan, asal jatahnya dapat terpenuhi. 

c. Dimensional Sampling 

Cara pengambilan sampel secara dimensional pada dasarnya adalah bentuk 

multidimensional daripada quota sampling. Jalan pikiran cara pengambilan 

sampel dengan cara ini adalah mengkhususkan seluruh dimensi – dimensi atau 

variabel – variabel yang dijadikan minat di dalam penelitian yang ada di dalam 

populasinya dan merasa yakin bahwa setiap kombinasi dari dimensi – dimensinya 

terwakili paling tidak oleh satu kasus  (satu unsur analisis). Dari kombinasi itu 

kita mengembangkan suatu tipologi sebagai sampling frame untuk memilih 
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sejumlah kecil kasus yang diambil dari populasinya. Umumnya mengambil satu 

kasus (satu unsur sampel) dari masing – masing sel (petak) dari setiap tipologi.  

d. Snowball Sampling    

Snowball sampling ialah penarikan sampel bertahap yang makin lama jumlah 

respondennya semakin bertambah besar. Penarikan sampel dengan snowball dapat 

diibaratkan dengan sebuah bola salju yang semula kecil berkembang menjadi 

membesar seraya dia menggelinding dari bukit.  

Penarikan sampel dengan cara snowball melalui beberapa tahap. Tahap 

pertama adalah mengidentifikasikan seseorang yang kita anggap sebagai 

responden yang memenuhi syarat bagi tujuan penelitian. Orang itu kita 

wawancarai sesuai dengan tujuan penelitian kita. Orang ini adalah orang yang 

paling dianggap mengetahui. Orang yang demikian ini umumnya adalah 

pemimpin setempat. Orang ini kita pakai sebagai informant pertama untuk 

mengidentifikasi orang – orang lainnya lagi yang memenuhi syarat untuk 

dijadikan responden. Orang – orang ini kelasnya ada dibawah informan yang kita 

wawancara pada tahap pertama. Dengan demikian langkah kedua adalah 

mewawancarai orang – orang lain lagi yang kelasnya ada dibawah mereka. 

Demikian secara terus – menerus kita dapat menarik responden yang makin lama 

makin ke bawah semakin besar jumlahnya. Pada umumnya setiap responden kita 

minta untuk menyebutkan dua orang yang kelasnya ada di bawah mereka. 

Walaupun snowball sampling pada hakekatnya adalah cara penarikan sampel yang 

nonprobabilitas, cara ini dapat pula dirubahmenjadi sampel probabilitas asal 

peneliti menarik sampelnya secara acak pada setiap tahap pengambilan sampel.   

e. Extreme or Deviant Case Sampling (Pengambilan sample terhadap kasus – 

kasus ekstrim atau menyimpang) 

Pengambilan sample yang demikian ini menitik beratkan pada kasus – 

kasus (responden) yang kaya informasi karena kasus – kasus tersebut memiliki 

ciri – ciri yang tidak biasa atau ciri yang istimewa dalam hal – hal tertentu. Ciri 

yang tidak biasa atau istimewa itu bisa karena baiknya atau mungkin karena 

jeleknya, seperti misalnya keberhasilan yang menyebabkan menjadi terkenal atau 

karena kegagalannya.  
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Dasar pemikiran dari cara pengambilan sample terhadap kasus – kasus 

(responden) yang menyimpang ini ialah bahwa kasus yang menyimpang memberi 

informasi yang kaya tentang faktor – faktor yang menyebabkan kasus responden 

tersebut menjadi orang yang tidak biasa atau istimewa.    

f. Maximum Variation Sampling (Pengambilan sample variasi maksimum) 

   Strategi pengambilan sampel variasi maksimum dimaksudkan untuk dapat 

menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi 

yang silang menyilang dari berbagai tipe responden. Sebagai contoh misalnya 

seorang peneliti ingin melihat dampak dari suatu program tertentu. Peneliti 

mengambil sejumlah responden tertentu untuk melihat variasi dari pengaruh suatu 

program. Logika dari pengambilan sampel variasi maksimum adalah sebagai 

berikut: pola – pola umum yang muncul dari variasi – variasi yang besar menjadi 

perhatian khusus dan bernilai di dalam suatu penelitian. 

g. Pengambilan sampel homogen 

Pengambilan sampel homogen ini berlawanan dengan pengambilan sampel 

variasi maksimum. Maksud dari pengambilan sampel homogen ialah untuk 

menggambarkan sejumlah kekhususan sub kelompok (subgroup) secara 

mendalam. Misalnya program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera)yang dikenakan pada berbagai lapisan keluarga, kita dapat 

memfokuskan studi kita dengan melakukan penelitian evaluasi kualitatif pada 

kelompok keluarga miskin saja, karena kelompok inilah yang paling sulit 

melaksanakan UPPKS.  

h. Pengambilan sampel tipikal (Typical Case sampling) 

Dalam upaya peneliti untuk menggambarkan sebuah program atau peserta 

dari program pada orang yang belum terbiasa dengan program tersebut dapat 

dibantu dengan cara memberikan gambaran tentang profil kualitatif  dari satu 

kasus atau lebih yang bersifat tipikal. Kasus – kasus dipilih sebagai hasil kerja 

sama dengan informan kunci, seperti misalnya staf dari program tersebut atau 

peserta program yang tahu betul dapat mengidentifikasi macam apa yang 

dimaksud dengan tipikal dapat juga ditarik dari analisis demografis, dengan cara 

mengambil nilai ratanya. Hanya perlu diingat bahwa penarikan sampel tipikal ini 
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bukan bermaksud untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memberikan 

gambaran atau penjelasan kepada orang – orang yang belum paham tentang hal 

yang bersifat tipikal. 

i. Critical case sampling (Pengambilan sampel kritis) 

Strategi pengambilan sampel kritis ini dimaksudkan untuk memperoleh 

penjelasan melalui kasus – kasus yang dianggapi kritis. Kritis disini diartikan 

sebagai suatu keadaan yang istimewa, baik karena keunggulan maupun 

keterbelakangannya. Pengambilan sampel kritis dapat pula diterapkan pada 

responden orang. Umpamanya peneliti bermaksud meneliti tentang adopsi 

perbaikan gizi. Dia dapat menarik sampel kritis seseorang yang dianggap paling 

kolot dan tidak responsif terhadap masalah perbaikan gizi, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa semua orang pasti melakukannya. Sebaliknya peneliti dapat 

juga menarik responden orang yang paling responsif terhadap perbaikan gizi. 

Misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang paling responsif 

itu tidak menyediakan buah dan susu sebgai kelengkapan menu makanannya, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua orang tidak menyediakan buah dan 

susu sebagai menu. 

j. Criterion Sampling (Pengambilan Sampling) 

Dasar pemikiran dari pengambilan sampel kriteria ialah untuk meninjau 

kembali dan mempelajari seluruh kasus yang telah memenuhi kriteria penting 

yang telah ditentukan. Sebagai contoh misalnya umumnya para mahasiswa S-1 

menyelesaikan studi antara 9-12 semester. Lama studi itu ialah sebagai kriteria. 

Namun bila kita hendak mengetahui kekuatan dan kelemahandari kriteria waktu 

studi itu, kita dapat menarik sampel dari para responden yang dapat 

menyelesaikan studi kurang dari 9 semester dan yang lebih dari 12 semester. 

Cara penarikan sampel dari responden yang diluar kriteria yang kita teliti secara 

mendalam itu yang disebut sampel berkriteria.  

Sifat – sifat yang ada pada populasi ialah jumlah keseluruhan siswa kelas 

XI IPS adalah 144orang, kelas XI IPS terbagi menjadi empat kelas dan masing – 

masing kelas rata – rata terdiri dari 36 siswa baik putra maupun putri, daftar siswa 

dapat diperoleh dari daftar presensi siswa. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di SMAN 1 

Tawangsari tahun pelajaran 2009/2010. Kelas XI IPS terdiri dari empat kelas. 

yang mana masing – masing kelas terdiri dari 36 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 100 siswa. jumlah sampel tersebut diperoleh berdasarkan teori Y. 

Slamet yang menyatakan bahwa besarnya sampel yang dibutuhkan bagi populasi 

terbatas minimal adalah 500 . Dikarenakan populasi peneliti hanya 144 orang, 

maka peneliti mengambil sampel 100 siswa.  

 Dalam penelitian ini akan digunakan teknik cluster sampling, alasannya 

karena populasi penelitian terbagi ke dalam kelas-kelas yang mempunyai 

tingkatan yang sama bagi setiap kelompok untuk dipilih sebagai sampel. Untuk 

menentukan siapa yang akan dijadikan sampel itu dapat dilakukan dengan random 

maupun secara sistematik dengan memperhatikan proporsi besarnya responden 

pada setiap cluster.  

Adapun langkah-langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Menentukan lokasi penelitian , yaitu di SMAN 1 Tawangsari 

b. Menetapkan populasi penelitian, yaitu kelas XI IPS 

c. Seluruh populasi terbagi menjadi cluster yaitu XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, 

dan XI IPS 4 

d. Mengambil sampel secara random dari 4 kelas tersebut 

e. Sampel diambil dari jumlah populasi yaitu sejumlah 100 siswa  

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan data tentang masalah yang diselidikinya. Data merupakan faktor 

penting dalam suatu penelitian, untuk dapat mencapai syarat validitas dan 

reliabilitas dalam suatu penelitian maka diperlukan cara atau teknik pengumpulan 

data yang tepat. Sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan dua teknik utama.  
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1. Angket 

1). Pengertian Angket  

Data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh suatu data atau 

keterangan yang benar dan dapat dipercaya. Untuk dapat mencapai syarat 

validitas dan reliabilitas dalam suatu penelitian maka diperlukan cara atau 

teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode angket. Ada 

beberapa ahli yang memberikan definisi tentang angket yaitu sebagai 

berikut :  

a) Menurut Y. Slamet (2006:94) ”kuesioner adalah daftar pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur suatu gejala tertentu atau konsep 

tertentuyang langsung diisi oleh responden.” 

Maksud dari pendapat di atas adalah bahwa kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis dan ditujukan untuk 

responden dalam suatu penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan 

adalah berupa jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  

b) Menurut Abdurrahmad Fathoni (2006:111) ”angket adalah suatu 

teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan 

untuk diisi langsung oleh responden. 

Dari pendapat tersebut di atas mengandung arti bahwa 

angket merupakan daftar pertanyaan tertulis yang dibuat oleh 

peneliti untuk diisi secara langsung oleh respoden atau subyek 

penelitian dengan tujuan memperoleh informasi mengenai data 

pribadi dan hal-hal yang diketahui dari responden dalam suatu 

penelitian.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas,  dapat disimpulkan 

bahwa angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang berisi 

daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada responden/subyek 

penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai data responden. 
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data yang terkumpul dari angket adalah berupa jawaban dari 

pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti.   

2). Jenis-Jenis Angket  

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada subjek penelitian  yang memperoleh jawaban atau tanggapan 

secara tertulis sepenuhnya. Angket pada umumnya meminta keterangan 

tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat 

dan sikap. Maksud serta tujuan penelitian akan mempunyai pengaruh 

terhadap materi serta bentuk pertanyaan yang ada dalam angket atau 

kuesioner.  

Angket atau kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 

Apabila di lihat dari cara penyampaiannya, menurut Kartini Kartono 

(1990:224) membedakan angket menjadi dua jenis, yaitu : angket 

langsung dan angket tidak langsung. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut :  

a) Angket langsung  

Angket ini diberikan secara langsung kepada responden yang 

diminta informasi tentang dirinya, dapat berupa tanggapan pribadi, 

keyakinan, minat dan sebagainya.  

b) Angket tidak langsung  

Angket ini diberikan kepada responden untuk menilai keadaan 

psikis orang lain. Responden tidak memberikan jawaban secara 

langsung mengenai keadaan dirinya akan tetapi menjelaskan 

keadaan orang lain.  

Dalam penelitian ini, angkat yang digunakan adalah angket 

langsung tertutup dengan bentuk pilihan ganda. Alasan digunakan teknik 

ini adalah karena angket akan diberikan langsung kepada responden 

untuk diisi. Bentuk pertanyaanya adalah pertanyaan tertutup agar 

memudahkan responden untuk memilih jawaban yang disediakan dalam 

bentuk pilihan ganda yang telah disediakan dengan membatasi jawaban 
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yang akan diberikan oleh responden sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai.  

3). Kelebihan dan Kelemahan Angket 

Angket adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Angket juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah 

sebagai berikut.  

Menurut Sutrisno Hadi (2000:157) metode angket banyak 

digunakan oleh peneliti berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut: 

a) Subyek adalah orang yang paling tahu  tentang dirinya sendiri. 
b) Apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 
c) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.  
 

Anggapan-anggapan tersebut mempunyai beberapa kelemahan, 

seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi (2000:157) yaitu : 

a) Unsur-unsur yang tidak disadari akan dapat terungkap. 
b) Besar kemungkinan jawaban-jawaban yang diberikan dipengaruhi 

oleh keinginan-keinginan pribadi.  
c) Ada hal-hal yang dirasa tidak perlu ditanyakan, misalnya hal-hal 

yang memalukan atau yang dipandang tidak penting untuk 
dikemukakan.  

d) Kesukaran merumuskan keadaan diri sendiri ke dalam bahasa.  
e) Ada kecenderungan untuk berkonstruksi secara logis unsur-unsur 

yang dirasa kurang berhubungan secara logis.  
 

4). Langkah-Langkah Menyusun Angket  

Sedangkan langkah-langkah menyusun angket dapat penulis 

uraikan sebagai berikut :  

a) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

langsung dan tertutup yaitu berupa angket yang daftar pertanyaanya 

langsung dikirim kepada orang yang ingin dimintai pendapat, 

keyakinannya atau diminta menceritakan tentang keadaan dirinya 

sendiri.  
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b) Kisi-kisi Angket  

Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat 

ukur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Konsep alat 

ukur ini berupa kisi-kisi angket. Konsep ini dijabarkan ke dalam 

variabel dan indikator yang dijadikan pedoman dalam menyusun 

item-item angket sebagai instrumen pengukuran.  

c) Butir Angket 

Penyusunan butir-butir sebagai alat ukur didasarkan pula kisi-

kisi angket yang telah dibuat sebelumnya. Setelah indikator 

ditetapkan, kemudian dituangkan kedalam butir-butir angket yang 

terdiri butir positif dan butir negatif.  

d) Prosedur Penyusunan Angket 

Mengenai prosedur yang yang penulis tempuh dalam 

penyusunan angket adalah :  

(1). Menetapkan tujuan 

Dalam penelitian ini tujuan penyusunan angket ini adalah 

untuk memperoleh data tentang motivasi belajar, media 

pembelajaran dan prestasi belajar sosiologi.  

(2). Menetapkan aspek yang ingin diungkap 

Untuk memperjelas aspek yang ingin diungkap maka 

digunakan kisi-kisi angket. Kisi-kisi instrumen diperlukan 

untuk memperjelas serta mempermudah pembuatan item-item 

instrumen. Pembuatan kisi-kisi dalam instrumen ini 

disesuaikan dengan indikator-indikaator yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan disesuaikan dengan lingkup masalah dan 

tujuan yang hendak dicapai.  

(3). Menentukan jenis dan bentuk angket 

Dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah angket 

langsung tertutup. Alasan digunakan teknik ini karena angket 

akan diberikan langsung kepada responden untuk diisi. Bentuk 

pertanyaanya adalah pertanyaan tertutup agar memudahkan 
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responden untuk memilih jawaban yang telah disediakan dan 

membatasi jawaban yang akan diberikan oleh responden 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.  

(4). Menyusun item angket 

Angket tersusun atas item-item terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang dibuat dengan mengacu pada kisi-kisi angket. 

Instrumen yang dibagikan dapat disusun dengan langkah 

sebagai berikut :  

(a) Membuat item-item pertanyaan. 

(b) Membuat surat pengantar angket. 

(c) Menyusun petunjuk dan pedoman pengisian angket. 

(5). Menentukan skor 

Setelah angket disusun, maka disusun skor dari masing-

masing jawaban. Dalam penelitian angket ini, setiap item 

mempunyai alternatif jawaban dan skor antara 0 sampai 1. dari 

alternatif jawaban tersebut diberikan bobot nilai sebagai 

berikut: 

Bentuk item positif  

(a) Alternatif jawaban A, mempunyai bobot nilai 1 

(b) Alternatif jawaban B, mempunyai bobot nilai 0 

Bentuk item negatif  

(a) Alternatif jawaban A, mempunyai bobot nilai 0 

(b) Alternatif jawaban B, mempunyai bobot nilai 1 

 

5). Uji Coba (Try Out) Angket  

Setelah angket disusun, maka angket tersebut perlu diuji cobakan 

terlebih dahulu mengenai validitas dan reliabilitasnya yaitu melalui try 

out. Tujuan diadakan try out ialah agar mendapatkan angket yang benar-

benar valid. Oleh karena itu instrumen penelitian perlu diuji melalui uji 

validitas dan reliabilitas sebelum diterapkan di lapangan.  
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Dalam penelitian ini, try out dilakukan di SMAN 1 Tawangsari 

pada kelas XI IPS tahun ajaran 2009/2010 15 siswa. menurut Sutrisno 

Hadi (2000:166) maksud diadakan try out adalah sebagai berikut :  

a) Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas 
maksudnya.  

b) Untuk meniadakan penggunaan kata-kata yang terlalu asing, terlalu 
akademik, atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan.  

c) Untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilewati atau 
hanya menimbulkan jawaban-jawaban yang dangkal. 

d) Untuk menambah item yang sangat perlu atau meniadakan  item 
yang ternyata  tidak relevan dengan tujuan research.  

 
 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maksud peneliti 

mengadakan try out  angket ini adalah :  

a) Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ganda dan tidak 

jelas.  

b) Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak 

diperlukan. 

c) Menghindari kata-kata yang kurang dimengerti oleh responden. 

d) Menghilangkan item-item yang dianggap tidak relevan dengan 

penelitian.  

Selain itu, tujuan diadakan try out terhadap angket adalah untuk 

mengetahui kelemahan angket yang disebarkan kepada responden dan 

untuk mengetahui sejauh mana responden mengalami kesulitan di dalam 

menjawab pertanyaan tersebut, serta untuk mengetahui apakah angket 

tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.  

a) Uji validitas angket  

Menurut Nasution (2003:74) ”suatu alat pengukur dikatakan 

valid, jika alat ukur itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang akan di ukur”. Dengan demikian validitas adalah 

kesesuaian antara alat ukur dengan hal yang akan diukur. Penelitian 

ini menggunakan teknik validitas internal yaitu korelasi antara skor 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

72

dengan skor total untuk menghitung besarnya koefisian korelasi 

menggunakan teknik product moment dengan rumus:  

 

xyr  =   
     2222 YYnXXn

YXXYn




 

 

(Budiyono, 2004:62) 

Keterangan :  

 

xyr  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X  = jumlah skor dalam sebaran X 

Y  = jumlah skor dalam sebaran Y 

XY  = jumlah perkalian skor X dan skor Y yang berpasangan  

2X  = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 

2Y  = jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y 

n  = jumlah subyek  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian validitas item 

adalah sebagai berikut :  

(1). Membuat tabulasi hasil skor angket  

(2). Mencari skor untuk variabel x  

(3). Mencari skor untuk variabel y 

(4). Mencari skor untuk kuadrat x 

(5). Mencari skor untuk kuadrat y 

Kriteria uji validitas tersebut adalah jika p<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa item soal pengujian adalah valid, sebaliknya jika 

p>0,05 maka item soal pengujian dinyatakan tidak valid. Adapun 

hasil uji coba instrument selengkapnya adalah sebagai berikut : 
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Dalam analisis butir soal peneliti menggunakan jasa komputer 

program: 

Paket  :SPS 2000 

Modul  :Analisis Butir (Item Analysis) 

Program  :Analisis Kesahihan Butir (Validity) 

Edisi :Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih    

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia 

Versi : IBM/IN, Hak Cipta ( c ) 2004, Dilindungi UU 

Dengan haasil sebagai berikut : 

Nama Konstrak : Motivasi Belajar 

Jumlah butir semula   : 30 

Jumlah butir gugur     : 1 

Jumlah butir Sahih    : 29 

Jumlah Kasus semula   : 15 

Jumlah Data hilang    : 0 

Jumlah kasus jalan   : 15 

Nama Konstrak : Media Pembelajaran 

Jumlah butir semula   : 27 

Jumlah butir gugur     : 2 

Jumlah butir Sahih    : 25 

Jumlah Kasus semula   : 15 

Jumlah Data hilang    : 0 

Jumlah kasus jalan   : 15 

Nama Konstrak : Prestasi Belajar Sosiologi 

Tingkat kesukaran tinggi (36)          : 6 item 

Tingkat kesukaran sedang (40-75) : 5 item 

Tingkat kesukaran rendah (>75)  : 9 item 
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b) Uji Reliabilitas  

Menurut Sudarwan Danim (2000:195) ”reliabilitas instrumen 

adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur 

meskipun digunakan secara berulang kali pada subyek yang sama 

ataupun berbeda”. Dengan demikian reliabilitas merupakan istilah 

yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

sampel konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih 

bahkan untuk subyek yang sama dan berbeda. Suatu instrumen 

disebut reliabel apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut 

adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang 

– orang yang berlainan (tidak memiliki kondisi yang sama) pada 

waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan. Untuk menghitung 

reliabilitas digunakan rumus alpha cronbach sesuai dengan rumus JP. 

Guilford (1954:385) sebagai berikut :  

    =  






1n

n







 


t

i

V

V
1  

  Keterangan :  

    = Reliabilitas instrument  

  iV       = Variance of part I of a testy  the size not spesified 

  tV  = Variance of the total scores 

  n  = Number of parts 

   

Kriteria uji reliabilitas tersebut adalah jika p<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal adalah reliabel, sebaliknya jika p>0,05 maka 

butir soal dinyatakan tidak reliable. 
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2. Tes  

 

Selain menggunakan metode angket, penelitian ini juga menggunakan 

metode tes yang juga merupakan teknik utama. Teknik tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes obyektif. Tes ini adalah tes prestasi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman terhadapbiang 

kemampuan khusus. Menurut Muhibbin Syah (2006:146) tes obyektif adalah 

tes yang jawabannya dapat diberi skor nilai yang lugasmenurut pedoman yang 

telah ditentukan sebelumnya. Menurut Muhibbin Syah ada lima jenis tes 

obyektif yaitu: 

a. Tes benar – salah 

b. Tes pilihan ganda 

c. Tes menjodohkan 

d. Tes isian 

e. Tes melengkapi 

Tes prestasi belajar diberikan secara tertulis dengan tipe soal pilihan 

ganda. Tes dengan tipe pilihan ganda ini digunakan karena memungkinkan 

secara langsung dapat menyimpulkan informasi dari data mentah. selain itu tes 

prestasi dengan tipe pilihan ganda dapat memberikan cerminan penampilan 

yang maksimal dari siswa.  

 

D. Rancangan Penelitian 

1. Identifikasi Variabel  

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau yang disebut juga variabel eksperimental, atau 

variabel X adalah variabel yang diselidiki pengaruhnya. Sebagai variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah motivasi belajar (X1) dan media 

pembelajaran (X2).  

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat atau disebut juga variabel kontrol, variabel ramalan, 

ataupun variabel Y, adalah variabel yang diramalkan akan timbul dalam 
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hubungan yang fungsional (atau sebagai pengaruh dari) variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar sosiologi (Y).  

 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini data mengenai motivasi belajar, media pembelajaran 

dan prestasi belajar sosiologi diambil dari siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Tawangsari tahun ajaran 2009/2010.  
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3. KISI – KISI INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

NO VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL 

VARIABEL 

JABARAN PERTANYAAN CARA 

PENILAIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1 MOTIVASI 

BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Martin Handoko dalam 

Gino,1998:82 menekankan 

bahwa motivasi tidak berdiri 

sendiri melainkan 

terpengaruh oleh faktor – 

faktor lain seperti tingkat 

kecerdasan, kemampuan 

fisik, situasi lingkungan, cita 

– cita hidup bangsa dll. 

 

 

 

 

 

1..Apakah tingkat kecerdasan 

mempengeruhi motivasi seseorang 

untuk belajar? 

2. Apakah anda merasa bahwa anda 

seorang yang cerdas dibandingkan 

teman – teman anda? 

3. Apabila anda siswa yang cerdas, 

apakah anda mau membantu teman 

yang mengalami kesulitan belajar?  

4. Apakah kemampuan fisik juga 

berpengaruh terhadap motivasi anda 

untuk belajar? 

5. Apabila kondisi fisik anda sehat, 

Apakah anda akan rajin belajar? 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

Angket 

 

 

Angket, 

Dokumentasi 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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6.Apabila kondisi fisik anda sehat, 

apakah anda justru akan malas – 

malasan belajar? 

7. Apabila kondisi fisik anda lemah, 

apakah anda tetap rajin belajar? 

 

8.Apabila kondisi fisik anda lemah, 

apakah anda akan menjadi malas 

belajar?   

9. Apakah anda memiliki cita – cita 

yang tinggi?   

 

10. Apakah cita – cita yang saudara 

miliki mendorong anda untuk rajin 

belajar adalah ingin menjadi siswa 

yang berprestasi? 

11. Apakah anda tidak memiliki cita – 

cita? 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 
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12. Apakah situasi lingkungan disekitar 

tempat tinggal saudara memotivasi 

saudara untuk belajar? 

13. Apakah situasi lingkungan disekitar 

tempat tinggal anda kurang nyaman 

untuk belajar? 

14. Apabila  situasi lingkungan 

disekitar anda sangat tidak mendukung 

untuk belajar, apakah anda tetap akan 

berusaha untuk belajar? 

15. Apakah lingkungan di sekitar 

sekolah anda sangat nyaman untuk 

belajar? 

16. Meskipun lingkungan di sekitar 

sekolah anda nyaman untuk belajar, 

apakah anda merasa malas untuk 

belajar? 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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- Motivasi adalah kontrol 

batiniah dari tingkah laku 

seperti yang dimiliki oleh 

kondisi – kondisi fisiologis, 

minat – minat, kepentingan – 

kepentingan, sikap – sikap, 

dan opini – opini. Selain itu 

motivasi juga merupakan 

organisme untuk melakukan 

sesuatu, sikap atau perilaku 

yang dipengaruhi oleh 

kebutuhan dan diarahkan 

kepada tujuan tertentu yang 

telah direncanakan. (Kartono 

dan Dali Gulo dalam 

Gino,1998:81-82 ). 

 

 

17. Apakah minat saudara untuk 

belajar dirumah lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan di sekolah?  

18. Apakah minat saudara untuk 

belajar disekolah lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan dirumah? 

19. Apakah minat anda untuk belajar di 

sekolah sangat rendah? 

 

20. Apakah yang mempengaruhi minat 

saudara dalam belajar di sekolah  

adalah teman – teman? 

21. Apakah yang mempengaruhi minat 

saudara dalam belajar di rumah adalah 

orang tua? 

22. Apakah yang mempengaruhi minat 

saudara dalam belajar di sekolah 

adalah guru? 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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23. Apabila pelajaran tersebut sangat 

anda minati, apakah anda akan 

bersemangat dalam belajar? 

24. Apabila pelajaran tersebut kurang 

anda minati, apakah anda akan malas 

untuk memberhatikan pelajaran? 

25. Apakah sikap anda ketika pelajaran 

berlangsung sangat baik? 

 

26. Apabila sikap anda buruk, apakah 

anda akan ditegur oleh guru anda? 

 

27. Apabila sikap anda buruk, apakah 

anda akan ditegur oleh teman – teman  

anda? 

28. Apabila anda bersikap buruk pada 

saat pelajaran berlangsung, apakah 

anda mendapatkan sanksi? 

29. Apakah tujuan anda belajar adalah 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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ingin menjadi siswa yang berprestasi? 

 

30. Apakah tujuan anda belajar hanya 

karena ikut – ikutan teman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

 

 

 

Angket 
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2 MEDIA 

PEMBELAJARAN 

- Menurut Hujair A. H. 

Sanaky media pembelajaran 

adalah sebuah alat yang 

berfungsi dan digunakan 

untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Pembelajaran 

adalah proses komunikasi 

antara pebelajar (siswa), 

pengajar (guru) dan bahan 

ajar (materi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah dengan adanya media 

pembelajaran, pesan pembelajaran 

yang di sampaikan oleh guru lebih 

jelas? 

2.  Apakah dengan adanya media 

pembelajaran, pesan pembelajaran 

yang di sampaikan oleh guru justru 

menjadi kurang jelas? 

3. Apabila pesan pembelajaran kurang 

jelas anda akan bertanya pada guru 

yang bersangkutan? 

4. Apabila pesan pembelajaran kurang 

jelas anda akan bertanya pada teman 

yang lebih pandai? 

5. Apabila pesan pembelajaran kurang 

jelas, apakah anda tidak akan bertanya 

pada siapapun? 

6. Apakah anda merasa bahwa media 

pembelajaran dapat memperlancar 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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komunikasi anda dengan guru pada 

saat pelajaran berlangsung? 

7. Apakah guru anda selalu 

menggunakan media pembelajaran 

pada saat proses belajar berlangsung? 

8. Apakah guru anda tidak pernah 

menggunakan media pembelajaran 

pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung? 

9. Apakah penggunaan media 

pembelajaran sangat membantu untuk 

mempermudah penyampaian 

materi? 

10. Apakah media pembelajaran 

membuat anda kesulitan untuk 

memahami materi yang di sampaikan 

guru? 

11. Apakah anda merasa bosan jika 

guru menjelaskan materi pelajaran 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menggunakan media pembelajaran? 

12. Apakah anda merasa bahwa media 

pembelajaran membuat komunikasi 

anda dengan guru menjadi terganggu? 

13. Apakah penggunaan media 

pembelajaran pada saat materi 

disampaikan lebih menumbuhkan 

semangat anda dalam belajar? 

14. Apakah anda merasa bahwa 

penggunaan media pembelajaran tidak 

dapat mengatasi kesulitan anda dalam 

menerima materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru? 

15. Apakah guru anda selalu 

menggunakan media pembelajaran 

apabila siswa mengalami kesulitan 

dalam menerima materi pelajaran? 

16. Apakah anda dapat memahami 

petunjuk yang diberikan guru pada saat 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 
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guru menyampaikan materi mwlalui 

media pembelajaran? 

17. Apakah anda merasa bahwa media 

pembelajaran yang digunakan tidak 

sesuai dengan materi pelajaran yang di 

sampaikan? 

18. Apakah guru anda dapat 

memanfaatkan media pembelajaran 

dengan baik? 

19. Apakah media pembelajaran yang 

digunakan guru sesuai dengan 

kemampuan siswa? 

20. Apakah anda kesulitan dalam 

memahami pelajaran ketika guru 

menggunakan media pembelajaran? 

21. Apakah guru kurang menguasai 

penggunaan media pembelajaran 

sehingga materi kurang bisa anda 

dipahami? 

 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

 

 

Angket 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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- Briggs ( 1970 ) dalam 

Hamzah B. Uno.2007: 114, 

mengatakan media adalah 

segala segala wahana atau 

alat fisik yang dapat 

menyajikan peran serta 

merangsang pembelajaran 

untuk belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Apakah guru menggunakan media 

pembelajaran yang di buat sendiri? 

23. Apakah alat untuk proses 

pembelajaran yang ada di kelas saudara 

sudah lengkap? 

24. Apakah alat untuk proses 

pembelajaran yang ada di kelas saudara 

kurang lengkap? 

25. Apakah media pembelajaran 

menjadikan saudara tidak terangsang 

dalam memperhatikan pelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

a. Ya = 0 

b. Tidak = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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26. Apakah media pembelajaran 

membuat saudara lebih terangsang 

untuk belajar? 

27. Apabila guru anda tidak 

menggunakan media pembelajaran 

dalam menyampaikan materi, apakah 

anda tetap terangsang untuk belajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

a. Ya = 1 

b. Tidak = 0 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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3 PRESTASI 

BELAJAR 

SOSIOLOGI 

- Prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan 

atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru (Tu’u 

2004:75).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Salah satu sifat yang dapat 

mendukung terjadinya mobilitas sosial 

adalah sikap yang? 

 

 

 

 

2. Lembaga (pranata sosial) yang 

sering dianggap sebagai sosial elevator 

adalah?  

 

 

 

 

 

                                                                 

3. Salah satu faktor yang menghalangi 

terjadinya mobilitas sosial yang 

berkaitan erat dengan aspek ekonomi 

a. Menyerah 

diri pada 

keadaan  

b. Positif 

c. Pengaruh 

d. Masa Bodoh 

 

a. Lembaga 

Keagamaan 

b. Lembaga 

pendidikan 

c. Angkatan 

bersenjata 

d. Organisasi 

politik 

 

a. Perbedaan 

ras 

b. Diskriminasi 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 
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adalah? 

 

 

 

 

4. Mobilitas sosial lebih mungkin 

terjadi pada masyarakat yang 

mempunyai sistem stratifikasi ?  

 

 

 

 

5. Anak seorang kuli bangunan 

menjadi guru, pasti ini adalah contoh 

dari mobilitas sosial yang didorong 

oleh faktor? 

 

 

 

kelas 

c. Pengaruh 

sosialisasi 

d. Kemiskinan 

 

a. Tertutup 

b. Terbuka 

c. Atas dasar 

ekonomi 

d. Atas dasar 

kelas sosial 

 

a. Status sosial 

b. Keadaan 

ekonomi 

c. Keturunan 

d. Situasi 

politik 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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6. Salah satu saluran mobilitas sosial 

yang memiliki sistem hierarki yang 

tegas dan disiplin yang terdapat pada?  

 

 

 

 

 

 

7. Saluran mobilitas sosial yang paling 

demokratis adalah? 

 

 

 

 

 

 

8. Sikap suatu kelompok dalam 

menghormati kelompok lain dalam 

a. Lembaga 

keagamaan 

b. Lembaga 

pendidikan 

c. Angkatan 

bersenjata 

d. Organisasi 

politik 

 

a. Angkatan 

bersenjata 

b. Partai politik 

c. Lembaga 

keagamaan 

d. Lembaga 

ekonomi 

 

a. Kompromi 

b. Mediasi 

 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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menjalankan agama dan 

kepercayaannya disebut? 

 

9. Berikut ini faktor-faktor pendorong 

mobilitas sosial, kecuali? 

 

 

 

 

 

10. Berikut ini merupakan konsekuensi 

dari mobilitas sosial, kecuali? 

 

 

 

 

 

 

 

c. Toleransi 

d. Arbitrasi 

 

a. Status sosial 

b. Situasi 

politik 

c. Keadaan 

ekonomi 

d. Keturunan 

 

a. Terjadinya 

konflik antar 

kelas 

b. Konflik 

antar kelompok 

c. Konflik 

antar generasi  

d. Kemiskinan 

masyarakat 

Tes 

 
 
 
 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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11. Konflik yang terjadi antar buruh 

dengan majikan atau pemilik modal 

disebut? 

 

 

 

 

 

 

12. Faktor yang mendorong terjadinya 

mobilitas sosial, kecuali?   

 

 

 

 

 

 

13. Mobilitas sosial horisontal adalah 

 

a. Konflik 

antar kelas 

b. Konflik 

antar kelompok 

c. Konflik 

antar individu 

d. Konflik 

antar generasi 

 

a. Perbedaan 

ras dan agama 

b. Status sosial 

c. Faktor 

ekonomi 

d. Situasi 

politik 

 

a. Berbeda 

 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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perpindahan atau peralihan individu 

atau objek sosial dari suatu kelompok 

sosial ke kelompok lainnya yang? 

 

 

14. Salah satu cara yang digunakan 

dalam mobilitas sosial adalah? 

 

 

 

 

15. Faktor-faktor yang menghambat 

terjadinya mobilitas sosial, kecuali ? 

 

 

 

 

 

 

b. Sederajat 

c. Lebih tinggi 

d. Lebih maju 

 

 

a. Perkawinan 

b. Kemiskinan 

c. Situasi 

politik 

d. Status sosial 

 

a. Kemiskinan 

b. Situasi 

politik 

c. Perbedaan 

ras dan agama 

d. Pengaruh 

sosialisasi yang 

kuat 

 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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16. Berikut ini adalah saluran-saluran 

mobilitas vertikal, kecuali? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Konsekuensi mobilitas sosial antara 

lain terjadi konflik antar generasi yaitu 

yang terjadi antara? 

 

 

 

 

 

 

 

a. Organisasi 

ekonomi 

b. Lembaga 

pendidikan 

c. Wadah 

rekreasi 

d. Organisasi 

politik 

 

a. Anak-anak 

dan orang tua 

b. Remaja dan 

anak-anak 

c. Angkatan 

tua dan 

angkatan muda 

d. Dewasa dan 

anak-anak 

 
 
 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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18. Usaha atau upaya untuk mencapai 

kestabilan setelah terjadi konflik 

dinamakan? 

 

 

 

19. Jumlah penduduk masyarakat kota 

banyak, diferensiasinya beraneka 

ragam, stratifikasi sosialnya terbuka, 

informasi dapat diperoleh dengan 

mudah. Kondisi semacam ini 

mempunyai konsekuansi tertentu pada 

dinamika masyarakat yaitu? 

 

20. Pembagian kerja dapat 

memperlambat mobilitas sosial 

terutama karena? 

 

 

a. Akulturasi 

b. Asimilasi 
c. Akumulasi 
d. Akomodasi 
 
 
 
 
a.Mobilitas 

sosial tinggi 

b. Tidak ada 
persaingan 
c. Hilangnya 
nilai gotong 
royong 
d. Kerjasama 
yang harmonis 
 
 
a. Lapangan 

kerja yang 

semakin sempit 

b. Semakin 
dibutuhkan 

 
 
 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
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tenaga spesial 
c. Pendidikan 
ketrampilan 
yang memadai 
d. Lapangan 
kerja yang 
semakin 
banyak 
 

 
Tes 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi ganda yaitu cara atau teknik khusus untuk mencari hubungan antar 

dua variabel (sebagai prediktor) dengan variabel lain (sebagai kriterium). Alasan 

digunakan teknik ini adalah :  

a. Karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel prediktor dan satu variabel 

kriterium, 

b. Untuk mengetahui hubungan antara prediktor dengan kriterium, sekaligus 

dapat mengetahui signifikan atau tidaknya hubungan tersebut.  

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jasa komputer program 

SPS. Oleh karena itu di dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan dasar 

untuk menerima atau menolak Ho dengan pedoman kaidah uji hipotesis penelitian 

( KUHP ) komputer sebagai berikut :  

Kaidah Uji Hipotesis Menggunakan Komputer : 

Jika p (probabilitas) <0,01 = sangat signifikan  

Jika p (probabilitas) <0,05 = signifikan 

Jika p (probabilitas) <0,15 = cukup signifikan 

Jika p (probabilitas) <0,30 = kurang signifikan 

Jika p (probabilitas) >0,30 = tidak signifikan 

 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menguji 

persyaratan analisis regresi ganda adalah : 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu 

variabel acak berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut:  

 

X 2 = 
fh

fhfo 2)( 
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(Sutrisno Hadi 2001:346) 

Keterangan : 

X 2  = koefisien chi kuadrat 

Fo  = jumlah frekuensi yang telah diperoleh 

Fh  = jumlah frekuensi yang diharapkan 

Jika p>0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi normal, 

sebaliknya jika p<0,05  maka data yang diperoleh tidak berdistribusi 

normal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sampel yang diambil 

berdasarkan populasi data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas sebaran data sebagai berikut : 

   Variabel X1 :  Variabel X2 :   Variabel X3: 

  2X = 9,623  2X = 9,608   2X = 13,460 

     p  = 0,087   p  = 0,212    p  = 0,143 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas regresi merupakan uji signifikansi perbedaan garis 

regresi yang sebenarnya (yaitu didukung dari data yang diperoleh) dengan 

garis regresi teoritis (yaitu apabila itu benar-benar linier). Untuk mengujinya 

dapat digunakan uji F yang didasari pendekatan variansi. Sesungguhnya, 

analisis variansi dalam uji linieritas regresi ini tidak lain dari uji perbedaan 

antara lebih dari dua buah rata-rata hitung. Uji linieritas dilakukan dengan 

mengunakan rumus dari Rochman Natawidjaja (1988:48-49) sebagai berikut: 

F     = 
  1X

 











)2)(1(

) 2

k

knr


  

                Keterangan : 

                 (eta) = rasio korelasi antara kedua perangkat skor 

                 n         = Banyaknya sampel yang digunakan 

                k      = Banyaknya baris atau lajur skor/kelas interval yang digunakan  
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                     r      = Koefisien korelasi antara kedua perangkat skor yang    

    bersangkutan 

 Untuk menguji F ini digunakan derajat kebebasan (dk) sebesar (k-2) 

dan (n-k), sedangkan  (eta) dihitung dengan rumus : 

  yx = Sy 
I / Sy   (untuk regresi Y atas X) 

 atau  

                xy = Sx 
I / Sx  (untuk regresi X atas Y) 

               Keterangan : 

                   Sy
I = simpangan baku skor-skor Y yang diperkirakan berdasarkan  

skor-skor X 

                Sx
I = simpangan baku skor-skor X yang diperkirakan berdasarkan 

skor-skor Y 

                Sy dan Sx = simpangan baku skor-skor Y dan simpangan baku skor-

skor X 

Hasil uji linieritas hubungan X1-Y adalah p = 0,889 dan F = 0,018 

Hasil uji linieritas hubungan X2-Y adalah p = 0, 832 dan F = 0,042 

 

c. Persamaan Garis Regresi  

1). Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Rumus persamaan regresi linier sederhana adalah :  

Y’ = a + bX 

(Sugiyono, 2006:244) 

Rumus persamaan regresi linier sederhana antara X1 dengan Y 

 

Y’ = a + b1X1 

 

Rumus persamaan regresi linier sederhana antara X2 dengan Y 
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Y’ = a + b2X2 

 

2). Persamaan Regresi Linier Ganda  

Rumus persamaan regresi untuk dua prediktor adalah :  

 

Y
^

 = a1X1 + a2X2 + K 

(Sutrisno Hadi, 2001:33) 

  Keterangan :  

Y        = Kriterium 

X        = Prediktor 

a         =  Bilangan koefisien prediktor 

K        = Bilangan konstan  

 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah uji prasyarat telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian 

hipotesis yang telah diajukan. Uji hipotesis ini menggunakan uji regresi ganda. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

a. Uji hipotesis pertama dan kedua  

yx
r

,1

 = 
  

     222
1

2
1

11

YYnXXn

YXYXn




 

 

(Sutrisno Hadi, 2001:4) 

  

Keterangan :  

 n = Menyatakan jumlah data observasi  

 X = Variabel predictor  

 Y = Variabel kriterium 

 
yx

r
,1

 = Koefisien korelasi X1 dan Y 
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yx

r
,2

 = Koefisien korelasi X2 dan Y 

 

b. Uji hipotesis ketiga  

2

2211

)2,1( Y

YXaYXa

yR


   

(Sutrisno Hadi, 2001:225) 

Keterangan : 

ry(1,2) = Koefisien korelasi antara Y dengan X 1  dan X
2

 

a1        = Koefisien prediktor X 1  

a2        = Koefisien prediktor X 2     

X1Y  = Jumlah produk antara X1 dan Y 

X2Y = Jumlah produk antara X2 dan Y 

2y  = Jumlah kuadrat kriterium Y     

Sebagaimana dijelaskan didalam halaman 86 dimuka, maka : 

Jika p (probabilitas) <0,01= disimpulkan ada hubungan yang sangat signifikan  

Jika p (probabilitas) <0,05 = disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

Jika p (probabilitas) <0,15 = disimpulkan ada hubungan yang cukup signifikan 

Jika p (probabilitas)<0,30= disimpulkan ada hubungan yang kurang signifikan 

Jika p (probabilitas) >0,30  = disimpulkan ada hubungan yang tidak signifikan 

 

c. Sumbangan Relatif 

  Mencari sumbangan relatif sumbangan relatif X1  dan X 2  terhadap 

Y dengan rumus: 

 Untuk X1 =  
%1 0 011 x

regJK

YXa 
 

  Untuk X 2 =  
%10022 x

regJK

YXa 
           

(Sutrisno Hadi, 2001: 42) 
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d. Sumbangan Efektif 

Untuk mencari sumbangan efektif  X 1  dan X 2  terhadap Y, dengan rumus: 

        R 2 =SE = 
 
 

%1 0 0x
TJ K

re gJ K
 

a) Mencari sumbangan efektif X 1  terhadap Y: 

         SE% X 1 = SR% X
2

1 xR  

 

b)  Mencari sumbangan efektif X 2 terhadap Y : 

         SE% X 2
22 % xRXSR  

(Sutrisno Hadi, 2001: 46) 

 

Keterangan : 

SR : Sumbangan Relatif masing-masing prediktor. 

SE : Sumbangan Efektif masing-masing prediktor. 

R²  : Koefisien antara X1 dan X2. 

Dimana R 2 = SE adalah efektifitas garis regresi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

7

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian tentang hubungan antara Motivasi Belajar (X1) dan Media 

Pembelajaran (X2) dengan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) Kelas XI IPS SMAN 1 

Tawangsari tahun ajaran 2009/2010, meliputi tiga macam data yaitu :  

1. Motivasi Belajar yang berasal dari data skor angket responden 

2. Media Pembelajaran yang berasal dari data skor responden 

3. Prestasi Belajar Sosiologi yang berasal dari data skor responden  

Ketiga data tersebut akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini :  

1. Deskripsi Data Tentang Motivasi Belajar  

Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X1).  Skor 

data yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 7 (hal 142). Sedangkan 

rangkuman data statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut :  

a. Mean    = 23,67 

b. Median   = 24,20 

c. Modus   = 25,00 

d. SB   = 2,87 

e. SR   = 2,24 

f. Nilai tertinggi   = 28,00 

g. Nilai terendah   = 15,00 

Distribusi frekuensi data motivasi belajar disajikan dalam tabel sebagai 

berikut :  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Data Motivasi Belajar (X1)  

Variant   f Fx 2fx  f  % fk %-naik 

26,5-29,5 17 463,00 12.613,00 17,00 100,00 

23,5-26,5 43 1.069,00 26.603,00 43,00 83,00 

20,5-23,5 26 579,00 12.909,00 26,00 40,00 

17,5-20,5 10 192,00 3.694,00 10,00 14,00 
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14,5-17,5 4 64,00 1.026,00 4,00 4,00 

Total  100 2.367,00 56.845,00 100,00 _ 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran 7 hal 142 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 3. Deskriptif Data Motivasi Belajar (X1)  

Variabel  Max  Min Mean  Median Modus SB SR 

Motivasi Belajar  28 15 23,67 24,20 25,00 2,87 2,24 

 

Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel motivasi belajar maka 

dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati kelas ke-4 pada 

interval 23,5-26,5 dengan prosentase 43,00 %, kemudian diikuti oleh kelas ke-

3 pada interval 20,5-23,5 dengan prosentase 26,00 %, kemudian diikuti oleh 

kelas ke-5 pada interval 26,5-29,5 dengan prosentase 17,00 %, kemudian 

diikuti lagi oleh kelas ke-2 pada interval 17,5-20,5 dengan prosentase 10,00 

%. Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelas ke-1 pada interval 

14,5-17,5 dengan prosentase 4,00 %. Penyebaran data dapat diperiksa dalam 

histogram berikut ini :  

Deskripsi Data Motivasi Belajar 

 

     Interval 

Gambar 2. Grafik HistogramMotivasi Belajari (X1) 
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2. Deskripsi Data Tentang Media Pembelajaran  

Media Pembelajaran dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X2). 

Skor data yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 7 (hal 143). Sedangkan 

rangkuman data statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut :  

a. Mean    = 20,66 

b. Median   = 21,12 

c. Modus   = 19,50 

d. SB   = 2,50 

e. SR   = 1,91 

f. Nilai tertinggi   = 25,00 

g. Nilai terendah   = 10,00 

Distribusi frekuensi data media pembelajaran disajikan dalam tabel 

sebagai berikut :  

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Data Media Pembelajaran (X2)  

Variant    f fx 2fx  f  % fk %-naik 

25,5-29,5 0 0,00 0,00 0,00 100,00 

21,5-25,5 45 1.025,00 23.389,00 45,00 100,00 

17,5-21,5 52 1.003,00 13.415,00 52,00 55,00 

13,5-17,5 1 16,00 256,00 1,00 3,00 

9,5-13,5 2 22,00 244,00 2,00 2,00 

Total  100 2.066,00 43.304,00 100,00 _ 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran 7 hal 143 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 5. Deskriptif Data Media Pembelajaran (X2)  

Variabel  Max  Min Mean  Median Modus SB SR 

Media Pembelajaran  25 10 20,66 21,12 19,50 2,50 1,91 

 

Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel media pembelajaran 

maka dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati kelas ke-3 
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pada interval 17,5-21,5 dengan prosentase 52,00 %; kemudian diikuti oleh 

kelas ke-4 pada interval 21,5-25,5 dengan prosentase 45,00 %; kemudian 

diikuti oleh kelas ke-1 pada interval 9,5-13,5 dengan prosentase 1,00 %, 

kemudian diikuti lagi oleh kelas ke-2 pada interval 13,5-17,5 dengan 

prosentase 1.00 %. Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelas ke-

5 pada interval 25,5-29,5 dengan prosentase 0,00 %. Penyebaran data dapat 

diperiksa dalam histogram berikut ini :  

 

Deskripsi Data Media Pembelajaran 

0

10

20

30

40

50

60

9.5‐ 13.5 13.5‐ 17.5 17.5‐ 21.5 21.5‐ 25.5 25.5‐ 29.5

      Interval 

Gambar 3. Grafik Histogram Media Pembelajaran (X2) 

 

3. Deskripsi Data Tentang Prestasi Belajar Sosiologi  

Prestasi Belajar Sosiologi dalam penelitian ini adalah variabel terikat 

(Y). Skor data yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 7 (hal 144). 

Sedangkan rangkuman data statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai 

berikut :  

a. Mean    = 76,15 

b. Median   = 78,47 

c. Modus   = 74,50 

d. SB   = 9,74 
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e. SR   = 7,64 

f. Nilai tertinggi   = 95,00 

g. Nilai terendah   = 50,00 

Distribusi frekuensi data prestasi belajar sosiologi disajikan dalam 

tabel sebagai berikut :  

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar  Sosiologi (Y)  

Variant    F Fx 2fx  f  % fk %-naik 

89,5-99,5 12 1.100,00 100.900,00 12,00 100,00 

79,5-89,5 34 2.785,00 228.325,00 34,00 88,00 

69,5-79,5 39 2.830,00 205.600,00 39,00 54,00 

59,5-69,5 10 635,00 40.375,00 10,00 15,00 

49,5-59,5 5 265,00 14.075,00 5,00 5,00 

Total  100 7.615,00    589.275,00 100,00 _ 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran 7 hal 144 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 7. Deskriptif Data Prestasi Belajar  Sosiologi (Y)  

Variabel  Max Min Mean Median Modus SB SR 

Prestasi Belajar Sosiologi 95 50 76,15 78,47 74,50 9,74 7,64 

 

Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel prestasi belajar sosiologi 

maka dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati kelas ke-3 

pada interval 69,5-79,5 dengan prosentase 39,00 %; kemudian diikuti oleh 

kelas ke-4 pada interval 79,5-89,5 dengan prosentase 34,00 %; kemudian 

diikuti oleh kelas ke-5 pada interval 89,5-99,5 dengan prosentase 12,00 %; 

kemudian diikuti oleh kelas ke-2 pada interval 59,5- 69,5 dengan prosentase 

10,00 %.Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelas ke-1 pada 

interval 49,5-59,5 dengan prosentse 5,00 %. Penyebaran data dapat diperiksa 

dalam histogram berikut ini :  
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Deskripsi Data Prestasi Belajar Sosiologi 

      Interval 

Gambar4. Grafik Histogram Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

 

B. Pengujian Persyarat Analisis  

Data yang telah tersusun secara sistematis seperti pada lampiran, 

selanjutnya dianalisis untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Syarat analisis 

data yang digunakan analisis regresi linier adalah sebaran populasi data harus 

berdistribusi normal dan kedua variabel bebas harus linier dengan variabel terikat.  

Hasil uji persyaratan analisis data yang telah dilakukan dapat dijelaskan 

dalam uraian sebagai berikut :  

1. Uji Normalitas  

Jika p >0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi normal, dan 

apabila p <0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi tidak normal.  

a. Uji Normalitas Variabel X1 

Pada uji normalitas X1 (motivasi belajar), langkah pertama yang 

dilakukan adalah membuat tabel rangkuman Variabel X1 (lampiran 10 hal 

157). Kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari hasil 

perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :  

2X  = 9,623 
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 p    = 0,087 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa p>0,05 yaitu 0,087 > 0,05 

maka disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi data 

yang berdistribusi normal.  

b. Uji Normalitas Variabel X2 

Pada uji normalitas X2 (media pembelajaran), langkah pertama 

yang dilakukan adalah membuat tabel rangkuman Variabel X2 (lampiran 

10 hal 155). Kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari 

hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :  

2X  = 9,608 

 p    = 0,212 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa p>0,05 yaitu 0,212 > 0,05 

maka disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi data 

yang berdistribusi normal.  

c. Uji Normalitas Variabel Y 

Pada uji normalitas Y (prestasi belajar sosiologi), langkah pertama 

yang dilakukan adalah membuat tabel rangkuman Variabel Y (lampiran 

10 hal 156). Kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari 

hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :  

2X  = 13,460 

 p    = 0,143 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa p>0,05 yaitu 0,143 > 0,05 

maka disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi data 

yang berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas dan Keberartian  

Berdasarkan kaidah yang berlaku, data dalam penelitian dikatakan 

memiliki korelasi yang linier apabila p > 0,05 maka data dalam penelitian 

memiliki korelasi yang linier, dan apabila p < 0,05 maka data dalam penelitian 

korelasinya tidak linier.  
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a. Uji Linieritas Variabel Motivasi Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar 

Sosiologi (Y) 

Berdasarkan hasil uji linieritas antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar sosiologi, diperoleh p = 0,889 dan F = 0,018. karena p > 

0,05 maka diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar dan prestasi 

belajar sosiologi mempunyai korelasi yang linier (lihat pada lampiran 8 

hal 147). Hasil uji linieritas motivasi belajar dan prestasi belajar sosiologi  

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 8. Rangkuman Uji Linieritas X1 dengan Y  

Sumber  Derajat  2R  db Var  F p 

Regresi  

Residu  

ke 1  0,021 

0,979 

1 

98 

0,021 

0,010 

2,062 

--       

0,150 

-- 

Regresi  

Beda  

Residu  

ke 2 

ke 2 - ke 1 

0,145 

0,125 

0,855 

2 

1 

97 

0,073 

0,125 

0,009 

8,233 

14,127 

-- 

0,001 

0,001 

-- 

Regresi 

Beda  

Residu  

ke 3 

ke 3 - ke 2 

0,100 

0,046 

0,900 

3 

1 

96 

0,033 

0,046 

0, 009 

3,539 

4,856 

--       

0,017 

0,028 

-- 

Regresi  

Beda  

Residu  

ke 4 

ke 4 - ke 3 

0,160 

0,060 

0,840 

4 

1 

95 

0,040 

0,060 

0,009 

4,519 

6,817 

-- 

0,003 

0,010 

-- 

Regresi 

Beda 

Residu  

ke 5 

ke 5 - ke 4 

0,160 

0,000 

0,840 

5 

1 

94 

0,032 

0,000 

0,009 

3,573 

0,018 

--       

0,006 

0,889 

-- 

Korelasinya Kuartik 

 

b. Uji Linieritas Variabel Media Pembelajaran (X2) dengan Prestasi 

Belajar Sosiologi (Y) 

Berdasarkan hasil uji linieritas antara media pembelajaran dengan 

prestasi belajar sosiologi, diperoleh p = 0,832 dan F = 0,042. karena p > 

0,05 maka diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran dan prestasi 
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belajar sosiologi mempunyai korelasi yang linier (lihat pada lampiran 8 

hal 147). Hasil uji linieritas media pembelajaran dan prestasi belajar 

sosiologi dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 9. Rangkuman Uji Linieritas X2 dengan Y  

Sumber  Derajat  2R  db Var  F p 

Regresi  

Residu  

ke 1  0,084 

0,916 

1 

98 

0,084 

0,009 

8,971 

--       

0,004 

-- 

Regresi  

Beda  

Residu  

ke 2 

ke 2 - ke 1 

0,084 

0,000 

0,916 

2 

1 

97 

0,042 

0,000 

0,009 

4,463 

0,042 

-- 

0,014 

0,832 

-- 

Korelasinya Linier 

 

3. Persamaan Garis Regresi 

a. Persamaan Regresi Linier Sederhana  

1). Persamaan regresi linier sederhana antara Motivasi Belajar (X1) 

dengan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

Y’ = a + b1X1 

Y’ = 45,361700 + 0,140 (X1) 

Artinya :  

a) Konstanta 45,361700 dapat diartikan bahwa bila tidak ada 

Motivasi Belajar (X1), maka Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

yang dicapai siswa sebesar 45,361700. 

b) Koefisien regresi 0,140 X, menyatakan bahwa setiap kenaikan 

satu unit Motivasi Belajar (X1) maka akan meningkatkan 

Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 0,140.  

2). Persamaan regresi linier sederhana antara Media Pembelajaran (X2) 

dengan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

Y’ = a + b2X2 

Y’ = 45,361700 + 0,094 (X2) 
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Artinya :  

a) Konstanta 45,361700 dapat diartikan bahwa bila tidak ada 

Media Pembelajaran (X2), maka Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

yang dicapai siswa sebesar 45,361700. 

b) Koefisien regresi 0,094 X, menyatakan bahwa setiap kenaikan 

satu unit Media Pembelajaran (X2) maka akan meningkatkan 

Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 0,094. 

b. Persamaan Regresi Linier Ganda  

Y’ = a + b1X1 + b2X2 

Y’ = 45,361700 + 0,140 (X1) + 0,094 (X2) 

Artinya :  

1). Konstanta 45,361700 dapat diartikan bahwa bila tidak ada Motivasi 

Belajar (X1) dan Media Pembelajaran (X2), maka Prestasi Belajar 

Sosiologi (Y) yang dicapai siswa sebesar 45,361700. 

2). Koefisien regresi 0,140 X, menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu unit Motivasi Belajar (X1) maka akan meningkatkan Prestasi 

Belajar Sosiologi (Y) sebesar 0,140 .  

3). Koefisien regresi 0,094 X, menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu unit Media Pembelajaran (X2) maka akan meningkatkan 

Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 0,094. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa rata-rata Prestasi Belajar Sosiologi (Y) akan 

meningkat dan menurun sebesar 45,361700. dalam hal ini setiap 

peningkatan atau penurunan satu unit Motivasi Belajar (X1) akan 

meningkatkan atau menurunkan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 

0,140. demikian halnya dengan Media Pembelajaran (X2) akan 

meningkatkan atau menurunkan Prestasi Belajar Sosiologi  (Y) sebesar 

0,094.  
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C. Pengujian Hipotesis  

Karena peneliti menganalisis data dengan menggunakan jasa komputer 

maka pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima Ho menggunakan 

kaidah uji hipotesis komputer sebagaimana dijelaskan pada ( hal 86 ). Adapun 

analisis regresi ganda menggunakan komputer seri SPS edisi : Prof. Sutrisno 

Hadi dan Yuni Pamardiningsih UGM Yogyakarta tahun 2004 versi IBM/N. 

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut :  

 

1. Menghitung Koefisien Korelasi Sederhana antara X1 dan Y ; X2 dan Y 

a. Koefisien korelasi sederhana antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar sosiologi 

Ha :  Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan prestasi belajar sosiologi 

Ho : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan prestasi belajar sosiologi. 

Setelah membuat tabel kerja pada lampiran, selanjutnya dilakukan 

perhitungan sesuai dengan rumus sehingga diperoleh :  

rxy           =  0,144 

p       =  0,150 

Karena p < 0,15, maka berdasarkan pedoman kaidah uji 

hipotesis menurut Prof. Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih UGM 

Yogyakarta tahun 2004 versi IBM/N disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan 

positif yang cukup signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar sosiologi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo” 

dinyatakan diterima.  

b.  Koefisien korelasi sederhana antara media pembelajaran dengan prestasi 

belajar sosiologi 

Ha :  Ada hubungan positif yang signifikan antara media pembelajaran 

dengan prestasi belajar sosiologi. 

Ho : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara media 

pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi. 
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Setelah membuat tabel kerja pada lampiran, selanjutnya dilakukan 

perhitungan sesuai dengan rumus sehingga diperoleh : 

rxy           =  0,290 

p       =  0,004 

Karena p < 0,01, maka berdasarkan pedoman kaidah uji 

hipotesis menurut Prof. Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih UGM 

Yogyakarta tahun 2004 versi IBM/N dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara media pembelajaran 

dengan prestasi belajar sosiologi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tawangsari 

Sukoharjo” dinyatakan diterima. 

 

2. Menghitung Koefisien Korelasi Ganda antara X1, X2 dengan Y 

Ha :  Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dan 

media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi. 

Ho : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dan 

media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi. 

Setelah membuat tabel kerja pada lampiran, selanjutnya dilakukan 

perhitungan sesuai dengan rumus sehingga diperoleh : 

Ry(x1,2)    =  0,309 

p        =  0,008 

F        =  5,107 

Karena p < 0,01, maka berdasarkan pedoman kaidah uji 

hipotesis menurut Prof. Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih UGM 

Yogyakarta tahun 2004 versi IBM/N disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara motivasi belajar dan media 

pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi  kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo” dinyatakan diterima. 
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3. Hasil Perhitungan Sumbangan Masing-masing Variabel X1, X2 dengan Y 

Tabel 10. Perbandingan bobot Prediktor-Model Penuh  

Variabel  

X 

Korelasi Lugas  Korelasi Parsial Koefisien Determinasi 

r xy p r par-xy p SD Relatif % SD Efektif % 

1 

2 

0,144 

0,290 

0,150 

0,004 

0,112 

0,276 

2,67 

0,005

11,964 

88,036 

1,140 

8,837 

Total  -- -- -- -- 100,000 9,526 

 

Berdasarkan tabel perbandingan bobot prediktor model penuh 

tersebut di atas, maka diperoleh sumbangan determinasi yaitu sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif dari masing-masing prediktor yang bisa 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Sumbangan Relatif (SR) variabel Motivasi Belajar (X1) dengan 

variabel Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 11,964 %. Sedangkan 

Sumbangan Efektif (SE) Motivasi Belajar variabel  (X1) dengan 

variabel Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 1,140 %.  

b. Sumbangan Relatif (SR) variabel Media Pembelajaran (X2) dengan 

variabel Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 88,036 %. Sedangkan 

Sumbangan Efektif (SE) variabel Media Pembelajaran (X2) dengan 

variabel Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 8,387%.  

c. Sumbangan Relatif (SR) variabel Motivasi Belajar (X1) dan variabel 

Media Pembelajaran (X2) dengan variabel Prestasi Belajar Sosiologi 

(Y) sebesar 100 %. Sedangkan Sumbangan Efektif (SE) variabel 

Motivasi Belajar (X1) dan variabel Media Pembelajaran (X2) dengan 

variabel Prestasi Belajar Sosiologi (Y) sebesar 9,526 %.  

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data  

Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis maka 

pembahasan analisis data sebagai berikut :  

1. Hubungan antara motivasi belajar (X1) dengan prestasi belajar sosiologi (Y) 
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2. Hubungan antara media pembelajaran (X2) dengan prestasi belajar sosiologi 

(Y) 

3. Hubungan antara motivasi belajar (X1) dan media pembelajaran (X2) dengan 

prestasi belajar sosiologi (Y) 

 

Adapun penjelasan dari masing-masing pembahasan hasil analisis data di 

atas adalah sebagai berikut :  

1. Hubungan antara Motivasi Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar 

Sosiologi (Y) 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang cukup 

signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar sosiologi kelas XI 

SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo”, diterima, karena variabel motivasi 

belajar diperoleh rx1y =  0,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,150. 

Motivasi belajar bisa berasal dari dalam diri siswa dan lingkungan siswa. 

Akan tetapi lebih baik apabila motivasi tersebut berasal dari dalam diri siswa. 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar 

bagi siswa. Bagi siswa, motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat 

belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan perbuatan belajar. Dengan 

adanya motivasi belajar yang menyebabkan siswa belajar dengan baik maka 

prestasi belajar yang dicapai siswa akan mengalami peningkatan. 

Prestasi belajar yang baik akan terlihat pada siswa yang benar – 

benar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi dalam belajar akan meningkatkan prestasi belajar. Jadi motivasi 

belajar memiliki hubungan positif dengan prestasi belajar.  

2. Hubungan antara Media pembelajaran (X2) dengan Prestasi Belajar 

Sosiologi (Y) 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara media pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi kelas 

XI SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo”, diterima, karena variabel media 

pembelajaran diperoleh rx2y= 0,290 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. 

Media pembelajaran merupakan salah satu sarana yang memberikan 
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pengaruh bagi siwa dalam melaksanakan proses belajar. Untuk itu agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar, guru 

hendaknya menggunakan media pembelajaran, sehingga suasana belajar 

yang  diciptakan dikelas dapat lebih menarik perhatian siswa. 

Seorang guru harus mempunyai strategi dalam kegiatan 

pembelajaran agar hasil yang dicapai siswa bisa maksimal. Salah satu bagian 

dari penentuan strategi adalah penggunaan media pembelajaran. Dalam 

pemilihan media, media harus sesuai dengan katakteristik materi yang akan 

diajarkan, sehingga dengan adanya media mampu membantu mempercepat 

belajar siswa dengan prestasi belajar yang lebih baik.  

Selain itu dengan menggunakan media secara tepat dan bervariasi 

akan menimbulkan gairah belajar siswa dan memungkinkan interaksi anak 

didik dengan guru, sehingga siswa dapat memaksimalkan prestasi belajarnya. 

Jadi media pembelajaran memiliki hubungan positif dengan prestasi belajar.  

3. Hubungan antara Motivasi Belajar (X1) dan Media Pembelajaran (X2) 

dengan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara motivasi belajar dan media pembelajaran dengan prestasi 

belajar sosiologi kelas XI SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo”, diterima, 

karena Ry(x1,2) = 0,309 , p = 0,008 dan F = 5,107. Motivasi belajar dan 

media pembelajaran memiliki hubungan positif dengan prestasi belajar siswa. 

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan tidak bisa terlepas dari kehidupan 

siswa. Motivasi belajar dan media pembelajaran dapat menjadi sarana untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan 

aktivitas belajar yang efektif. Motivasi mempunyai peranan yang strategis 

dalam aktivitas belajar seorang siswa. Tidak ada seorangpun yang belajar 

tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan. Disamping itu 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dan pada akhirnya dapat 

menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Manfaat media pembelajaran 

adalah agar proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif 

siswa terhadap materi dan proses belajar. 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

belajar merupakan hasil dari proses belajar. Prestasi dalam belajar 

merupakan dambaan bagi setiap orangtua terhadap anaknya. Prestasi yang 

baik tentu akan didapat dengan proses belajar yang baik juga. Dengan 

demikian dua faktor tersebut antara motivasi belajar dan media pembelajaran 

secara bersama-sama mempunyai korelasi yang positif dengan prestasi 

belajar.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa rx1y = 0,144 dan p = 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 

sosiologi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tawangsari. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang baik maka akan mampu meningkatkan prestasi 

belajar sosiologi dengan baik pula.  

2. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa rx2y = 0,290 dan p = 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang cukup signifikan antara media pembelajaran dengan prestasi 

belajar sosiologi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tawangsari. Dengan 

adanya media pembelajaran yang digunakan guru pada saat pelajaran 

berlangsung, hal tersebut dapat menumbuhkan minat belajar siswa sehingga 

prestasi akademiknya pun mengalami peningkatan  

3. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa Ry(x1,2)= 0,309, p= 0,008 dan F = 5,107. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan media 

pembelajaran dengan prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Tawangsari. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan media 

pembelajaran yang memadai bagi proses pembelajaran dikelas maka akan 

mendorong anak untuk berprestasi lebih baik dalam belajarnya.    
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B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa secara empiris memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar. Motivasi belajar siswa merupakan dorongan yang ada pada diri siswa, 

suatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya motivasi atau motivasinya sangat 

lemah maka kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. Sebaliknya 

apabila motivasinya besar atau kuat, dilakukan dengan sungguh – sungguh, 

sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa motivasi belajar sangat berperan dalam keberhasilan seorang siswa 

dalam mencapai suatu tujuan, yakni tujuan belajar itu sendiri. Perlu kiranya 

seorang guru juga membantu untuk menciptakan motivasi di dalam kelas dan 

berupaya menemukan berbagai cara untuk dapat memotivasi anak didik. Jadi 

dengan adanya motivasi belajar, seseorang dapat mencapai hasil yang lebih 

baik.   

2. Media pembelajaran secara empiris memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar. Keberadaan media pembelajaran yang secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa adanya kemampuan untuk menggunakan media tersebut. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa dan pada akhirnya dapat menjadikan 

siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan adanya media pembelajaran 

penyampaian materi pembelajaran kepada siswa dapat diseragamkan, proses 

pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi 

lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, menumbuhkan sikap positif 

siswa terhadap materi dan proses belajar,  mengubah peran guru ke arah yang 

lebih positif dan produktif. Jadi dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa.  

3. Motivasi belajar dan media pembelajaran secara empiris memiliki hubungan 

dengan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, 
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sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Seorang siswa yang 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan ditunjang dengan adanya media 

pembelajaran yang lengkap akan lebih bersemangat dalam belajar 

dibandingkan dengan siswa yang sama sekali tidak memiliki motivasi dalam 

belajar serta keterbatasan media pembelajaran. Untuk itu diperlukan adanya 

motivasi yang baik dari siswa serta adanya media pembelajaran yang memadai 

bagi siswa untuk belajar. Jadi dengan semangat yang tinggi dalam belajar 

maka siswa tersebut bisa meraih prestasi belajar secara maksimal.  

 

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah penulis uraikan diatas, 

maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Orang Tua 

a. Orang tua hendaknya benar-benar memahami dengan baik tentang arti 

pentingnya motivasi belajar bagi anak. Selain itu orang tua diharapkan 

berperan aktif dalam menumbuhkan motivasi belajar anak sehingga anak 

tersebut memiliki minat yang cukup tinggi dalam belajar sehingga 

prestasinya akan mengalami peningkatan. 

b. Orang tua hendaknya selalu berusaha mendukung dalam proses belajar 

anak dan juga memfasilitasi segala kebutuhan belajar anak dengan 

maksimal sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Karena segala jenis 

proses belajar itu membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung yang 

memadai guna memaksimalkan proses belajar anak dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak khususnya dalam bidang studi 

sosiologi.  

2. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa mampu memotivasi diri untuk bisa belajar dengan  giat 

khususnya dalam bidang studi sosiologi supaya hasil yang diperoleh akan 

sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini yakni mendapatkan hasil 

yang memuaskan.  
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b. Siswa harus bisa memahami materi yang disampaikan guru lewat media 

pembelajaran. Karena segala jenis proses belajar itu membutuhkan 

fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai guna memaksimalkan proses 

belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam 

bidang studi sosiologi. 

c. Siswa hendaknya berusaha untuk memperoleh prestasi yang maksimal 

dalam suatu mata pelajaran dan menyadari pentingnya suatu prestasi 

belajar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis yang juga berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa. Sehingga hasil penelitian dapat lebih lengkap dan akurat dibanding 

penelitian ini. 
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