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SARI 

 
Dwi Yuniati. 2006. “Pengaruh Motivasi Memilih Program Studi Ilmu Sosial 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Program Studi Ilmu Sosial Di SMA 
Negeri 10 Semarang”. Program Studi Pendidikan Ekonomi Administrasi 
Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 84 halaman. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Prestasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi belajar 
dan prestasi belajar. Seseorang yang memiliki motivasi mempunyai 
kecenderungan untuk mencurahkan segala kemampuan dan potensinya untuk 
mencapai tujuan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan mendorong 
prestasi belajar yang tinggi pula. Motivasi yang tinggi mendorong siswa belajar 
lebih giat dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat, sehingga prestasi 
belajarnya pun meningkat. Demikian halnya dengan motivasi yang dimiliki siswa 
dalam memilih program studi. Pilihan siswa dalam menentukan salah satu 
program studi akan terkait dengan prestasi yang ia dapatkan. Akan tetapi, kuat dan 
lemahnya motivasi setiap orang berbeda, hal itu dipengaruhi oleh faktor cita-cita 
atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-
unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. Namun, 
kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh 
jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apa motivasi 
memilih program studi ilmu sosial dan bagaimana prestasi belajar?, (2) Adakah 
pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap prestasi belajar?, 
(3) Seberapa besar pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap 
prestasi belajar?. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui apa motivasi 
memilih program studi ilmu sosial dan bagaimana prestasi belajar, (2) Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial 
terhadap prestasi belajar, (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 
memilih program studi ilmu sosial terhadap prestasi belajar. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI program studi ilmu sosial di 
SMA Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 sebanyak 116 siswa. 
Pengambilan sampel sebanyak 54 siswa yang diambil secara proporsional random 
sampling. Ada 2 (dua) variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :  (1) 
motivasi memilih program studi ilmu sosial sebagai variabel bebas, dan (2) 
prestasi belajar sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner), dokumentasi, observasi 
dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif 
persentase dan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memilih program studi ilmu 
sosial pada siswa kelas XI program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang 
yang terdiri dari cita-cita, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan 
siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam membelajarkan 
siswa dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 79,63%. Prestasi belajar yang dicapai 
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siswa dalam kategori baik, meskipun masih ada empat mata pelajaran yang masih 
rendah ketuntasan belajarnya yaitu Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Jepang 
dan Sosiologi. Dari analisis regresi diperoleh nilai Fhitung = 38,224 > Ftabel (34,027) 
yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan motivasi memilih program studi 
ilmu sosial terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI program studi ilmu sosial 
SMA Negeri 10 Semarang. Motivasi memilih program studi ilmu sosial 
memberikan pengaruh prestasi belajar pada siswa kelas XI program studi ilmu 
sosial SMA Negeri 10 Semarang sebesar 42,37%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil simpulan bahwa ada 
pengaruh yang positif motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap 
prestasi belajar pada siswa kelas XI program studi ilmu sosial SMA Negeri 10 
Semarang. Penulis menyarankan karena minat merupakan hal pokok yang 
dijadikan sebagai kriteria dalam pemilihan program studi, maka dalam proses 
penjurusan, pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan minat dan 
kemampuan siswa. Jangan hanya beralasan untuk mengejar prestise saja, tetapi 
harus lebih mengutamakan pada pencapaian prestasi belajar siswa yang optimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan telah memiliki tujuan 

pendidikan yang berlaku secara nasional sebagaimana yang tercantum dalam 

GBHN pada TAP MPR No. II/MPR/1993 yang berbunyi : “Pendidikan nasional 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, 

beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani 

dan rohani”. Selain itu pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa 

patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat 

kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan 

sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar 

dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di 

kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang 

kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju. 

Untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas seperti yang 

diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional di atas, pembangunan di bidang 

pendidikan haruslah selalu ditingkatkan. 
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Tujuan pendidikan dikatakan berhasil bila prestasi belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas 

serta kegiatan pembelajaran di sekolah (Tulus Tu’u, 2003:75). Dalam pendidikan 

formal untuk mencapai tujuan selalu diikuti pengukuran dan penilaian. Demikian 

juga dalam proses belajar dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, sedang 

dan lambat. Tujuan dalam proses belajar mengajar tercermin dari prestasi belajar 

yang diraih siswa. Perolehan prestasi yang optimal menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran, sebagaimana yang tercantum dalam susunan program 

pengajaran.  

Prestasi yang tinggi merupakan suatu hal yang diharapkan siswa, oleh 

karena itu siswa akan berusaha semaksimal mungkin guna meraih prestasi yang 

baik sesuai dengan kemampuannya. Namun upaya yang dilakukan oleh siswa 

tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran yang tinggi dalam dirinya untuk 

belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan 

motivasi. Selain itu, perlu didukung oleh kerja sama yang baik antara orang tua, 

guru, dan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap 

hal-hal yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, salah satunya adalah 

motivasi. 

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai (Sardiman, 2001:73).  
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Dengan adanya motivasi yang dimiliki oleh siswa, maka dapat menumbuhkan 

gairah dan semangat untuk belajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang meliputi : cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan belajar, kondisi siswa, 

kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, serta upaya guru dalam 

pembelajaran siswa. 

Siswa yang mempunyai motivasi kuat akan mempunyai banyak energi 

untuk belajar. Mereka akan memusatkan sebanyak mungkin energi fisik maupun 

psikis terhadap kegiatan belajar, tanpa mengenal perasaan bosan apalagi 

menyerah. Sebaliknya terjadi pada siswa yang memiliki motivasi rendah. Mereka 

akan menampakkan keengganan, cepat bosan, dan berusaha menghindar dari 

kegiatan belajar (Elida Prayitno, 1989:10). 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang 

baik pula. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun terutama 

didasari dengan adanya motivasi, maka seseorang akan dapat melahirkan prestasi 

yang baik (Sardiman, 2001:83-84). 

Motivasi yang tinggi akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan 

frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat sehingga prestasi yang 

dihasilkannya pun meningkat. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh siswa, 

maka secara tidak langsung akan mendorong prestasi belajar yang tinggi pula. 

Demikian halnya dengan motivasi yang dimiliki siswa dalam memilih program 
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studi. Pilihan siswa untuk menentukan salah satu program studi akan terkait 

dengan prestasi yang ia dapatkan. 

Motivasi dalam belajar dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku siswa 

yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi dan ketekunan. Siswa 

yang memiliki motivasi tinggi akan menampakkan minat yang besar dan 

perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas belajar (Elida Prayitno, 1989:10).  Jadi 

dalam hal ini motivasi memiliki kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang 

memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik 

perhatiannya, sehingga timbul motivasi untuk mempelajari bidang studi tersebut 

yang nantinya akan mampu meningkatkan prestasi belajarnya.  

Motivasi tidak sama kuatnya pada setiap siswa. Motivasi dalam diri seorang 

siswa tidak tetap, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, bahkan pada suatu 

saat motivasi belajar dapat hilang sama sekali. Hal tersebut membuktikan betapa 

pentingnya motivasi, salah satunya adalah motivasi dalam memilih program studi 

dan bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa program ilmu 

sosial sering dijadikan pilihan pertama. Walaupun tidak sedikit pula siswa yang 

memilih program ilmu sosial sebagai pilihan kedua. Mengingat hanya ada dua 

program studi yang dibuka di SMA Negeri 10 Semarang yaitu program studi ilmu 

alam dan program studi ilmu sosial, maka ada indikasi bahwa siswa dijuruskan 

masuk ke program studi ilmu sosial karena tidak diterima di program studi ilmu 

alam, dan hal ini sering terjadi pada sekolah-sekolah yang hanya membuka dua 
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program studi saja, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam. Hal tersebut tentunya akan 

berpengaruh pada motivasi belajar siswa dan prestasi belajar yang akan 

dicapainya 

Berdasarkan survey pendahuluan di SMA Negeri 10 Semarang pada tanggal 

25 Februari 2006 diperoleh data dari 196 siswa kelas XI tahun pelajaran 

2005/2006, 116 siswa memilih program studi ilmu sosial dan 80 siswa memilih 

program studi ilmu alam. Walaupun mayoritas siswa kelas XI di SMA Negeri 10 

Semarang berminat masuk pada salah satu jurusan yaitu program studi ilmu 

sosial, namun prestasi belajar yang dihasilkan tampaknya belum sepenuhnya 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa siswa kurang memahami dalam 

hal menentukan program studi yang tepat bagi dirinya serta arti penting motivasi 

dalam kegiatan belajar yang turut menentukan dalam pemilihan  program studi. 

Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti, apakah mereka memilih program studi 

ilmu sosial merupakan minat dari diri sendiri, hanya ikut-ikutan ataukah tidak 

diterima pada jurusan lain?. 

Ketepatan dalam memilih program studi dapat menentukan keberhasilan 

siswa. Sebaliknya, kesempatan yang sangat baik bagi siswa akan hilang karena 

kekurangtepatan dalam menentukan jurusan. 

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengambil 

judul skripsi mengenai “Pengaruh Motivasi Memilih Program Studi Ilmu Sosial 
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terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Program Studi Ilmu Sosial Di SMA 

Negeri 10 Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa motivasi memilih program studi ilmu sosial dan bagaimana prestasi 

belajar siswa kelas XI program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 

Semarang? 

2. Adakah pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI program ilmu sosial di SMA Negeri 10 

Semarang ? 

3. Seberapa besar pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI program ilmu sosial di SMA Negeri 10 

Semarang ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa motivasi memilih program studi ilmu sosial dan  

bagaimana prestasi belajar siswa kelas XI program studi ilmu sosial di SMA 

Negeri 10  Semarang. 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi memilih program studi 

ilmu sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI program studi ilmu sosial 

di SMA Negeri 10 Semarang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi memilih program studi 

ilmu sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI program studi ilmu sosial 

di SMA Negeri 10 Semarang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak sekolah, dapat memberikan masukan dan informasi nyata 

tentang pentingnya motivasi siswa memilih jurusan dalam usaha 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai khasanah bacaan tentang pentingnya motivasi siswa memilih 

program studi dan pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi maka 

secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok : 
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1. Bagian awal skripsi yang berisi : sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri atas : 

Bab I PENDAHULUAN 

Diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II LANDASAN TEORI PENELITIAN 

Membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan 

landasan dalam penelitian. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Membahas tentang populasi penelitian, sampel penelitian, variabel, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian saran kepada pihak yang terkait. 

3. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

A. Tinjauan Tentang Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar (Dimyati, 1994:75). 

Thomas L. Good dan Jere B. Brophy dalam Elida Prayitno (1989:8), 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu energi penggerak, pengarah dan 

memperkuat tingkah laku. Menurut Hasibuan (2003:95), motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan belajar seseorang, 

agar mau bekerja sama, belajar efektif dan terintegrasi. 

Sedangkan menurut Mc Donald dalam Kurikulum dan Pembelajaran 

(Oemar Hamalik, 1995:106) menyatakan motivasi adalah suatu perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang diberikan dan yang timbul pada diri seseorang, 

dalam hal ini siswa untuk melakukan kegiatan belajar guna mencapai tujuan 

yang berupa prestasi belajar.  

 

9 
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Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, apabila pada dirinya sendiri 

ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah 

yang disebut dengan motivasi. Terkait dengan motivasi dalam memilih 

program studi, seorang siswa akan memperoleh prestasi belajar yang baik jika 

ada dorongan atau keinginan dari dalam dirinya untuk memilih program studi 

sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

2. Fungsi Motivasi 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa motivasi mendorong 

timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku.  

Menurut Oemar Hamalik (1995:108), fungsi motivasi adalah : 

a. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak 

akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

3. Ciri-ciri Motivasi 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

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

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 
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b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

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

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu 

selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar.  

(Sardiman, 2001:81-82) 

4. Prinsip-Prinsip Motivasi 

Menurut Djamarah (2002:118-121), ada beberapa prinsip motivasi 

dalam belajar, antara lain sebagai berikut : 

a. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar 

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong 

seseorang untuk belajar. Bila seseorang sudah termotivasi belajar, maka 

dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentangan waktu tertentu. 
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b. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar 

Anak didik yang belajar berdasarkan motivasi intrinsik sangat 

sedikit terpengaruh dari luar. Semangat belajarnya sangat kuat. Dia belajar 

karena ingin memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, bukan ingin 

mendapatkan nilai tinggi, mengharapkan pujian orang lain atau 

mengharapkan hadiah berupa benda. 

c. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 

Meski hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar 

anak didik, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. 

d. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar 

Kebutuhan anak didik adalah keinginannya untuk menguasai dan 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar adalah santapan utamanya. 

Perhatian, ketenaran, status, martabat dan sebagainya merupakan 

kebutuhan yang wajar bagi anak didik dan dapat memberikan motivasi 

dalam belajar. 

e. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin 

dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin bahwa 

belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak 

hanya kini, tetapi juga di hari-hari mendatang. 
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f. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 

Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi 

mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu 

dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang anak didik. 

5. Cara Menumbuhkan Motivasi 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah, antara lain : 

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/ nilai yang 

baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-

nilai pada raport angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para 

siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

b. Hadiah 

Hadiah dapat juga dikataakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan atau kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting. 

e. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui 

bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa 

untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

g. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

Oleh karena itu supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya 

harus tepat. 
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h. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. hal ini akan lebih, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan 

yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya 

akan lebih baik. 

j. Minat 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar 

itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. 

k. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena sangat dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

(Sardiman, 2001:90-93) 

6.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Max Darsono (2000:64-67), beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut :   
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a. Cita-cita atau Aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. 

Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target dapat diartikan 

sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 

makna bagi seseorang. Yang dimaksud dengan cita-cita atau aspirasi di 

sini ialah tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 

makna bagi seseorang (W.S.Winkel, 1989:96).  

b. Kemampuan Belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini 

meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya 

pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi. Jadi siswa yang 

mempunyai kemampuan belajar tinggi, biasanya lebih termotivasi dalam 

belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses, sehingga 

kesuksesan ini memperkuat motivasinya. 

c. Kondisi Siswa 

Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi 

kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan 

kondisi fisik dan kondisi psikologis. Biasanya guru lebih cepat melihat 

kondisi fisik, karena lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi 

psikologis. Misalnya siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, mungkin 

disebabkan waktu berangkat sekolah belum sarapan , mungkin juga karena 

malam harinya begadang, atau mungkin juga sedang sakit. Contoh lain, 
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apabila sebelum berangkat ke sekolah, ada masalah dengan orang tua atau 

saudaranya, yang menimbulkan kemarahan, kejengkelan atau mungkin 

kecemasan, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ini terbawa ke 

sekolah. Maka kondisi-kondisi fisik dan psikologis semacam itu dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan motivasi belajar siswa. 

d. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar 

diri siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan individu pada 

umumnya ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Ketiga lingkungan tersebut dapat mendukung atau menghambat motivasi 

belajar. 

e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 

keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, 

kadang-kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-

kondisi yang sifatnya kondisional. Misalnya keadaan emosi siswa, gairah 

belajar, situasi dalam keluarga dan lain-lain. 

f. Upaya Guru Membelajarkan Siswa 

Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru 

mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan 

materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi 

hasil belajar siswa dan lain-lain. Bila upaya-upaya tersebut dilaksanakan 
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dengan berorientasi pada kepentingan siswa, maka diharapkan upaya 

tersebut dapat menimbulkan motivasi belajar. 

Hal serupa juga dikemukakan Dimyati (1994:89-93) dalam buku Belajar 

dan Pembelajaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, antara 

lain sebagai berikut : 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil, seperti 

keinginan belajar berjalan, dapat membaca, dan lain sebagainya. 

Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan 

bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya 

cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, 

nilai-nilai kehidupan, dan perkembangan pribadi. Cita-cita akan 

memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar. sebab 

tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 

b. Kemampuan Siswa 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Sehingga keberhasilan yang diperoleh akan 

menambah kekayaan pengalaman hidup. Jadi, secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 
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c. Kondisi Siswa 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani 

mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang yang sedang sakit, 

lapar atau marah-marah akan mengganggu perhatian atau konsentrasi 

belajar. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat, kenyang dan gembira akan 

mudah memusatkan perhatiannya pada pelajaran sehingga akan 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 

d. Kondisi Lingkungan Siswa 

Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai anggota 

masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat 

dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Lingkungan siswa yang 

berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan juga 

mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua 

lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. 

f. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 
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Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan luar 

sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi hal-hal berikut : (i) 

menyelenggarakan tertib belajar di sekolah, (ii) membina disiplin belajar 

dalam tiap kesempatan, seperti pemanfaatan waktu, pemeliharaan fasilitas 

sekolah, (iii) membina belajar tertib pergaulan, (iv) membina belajar tertib 

lingkungan sekolah. Selain itu, tiap guru juga menghadapi anak didiknya 

secara individual. Upaya pembelajarannya meliputi (i) pemahaman 

tentang diri siswa dalam rangka kewajaran tertib belajar, (ii) pemanfaatan 

penguatan berupa hadiah, kritik, hukuman secara tepat-guna, dan (iii) 

mendidik cinta belajar. 

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi memilih program studi adalah : 

a. Cita-cita atau Aspirasi 

Setiap siswa mempunyai cita-cita untuk mencapai kesuksesan dalam 

belajar, namun tidak semua siswa mencapai kesuksesan tersebut. 

Kesuksesan biasanya dapat meningkatkan cita-cita, dan kegagalan 

mengakibatkan rendahnya cita-cita. Semakin tinggi cita-cita yang ingin 

dicapai oleh seseorang (siswa), maka semakin tinggi pula motivasi siswa 

dalam memilih program studi. 

b. Kemampuan Belajar 

Setiap siswa mempunyai kemampuan belajar yang berbeda. Hal ini 

diukur melalui taraf perkembangan berpikir siswa, dimana siswa yang 
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taraf perkembangan berpikirnya kongkrit tidak sama dengan siswa yang 

sudah sampai pada taraf perkembangan berpikir rasional. Siswa yang 

merasa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, misalnya 

kemampuan dalam memilih program studi, maka motivasi siswa akan 

semakin tinggi untuk dapat memilih program studi. 

c. Kondisi Siswa 

Kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan kondisi 

psikologis. Dengan kondisi siswa yang baik maka akan mendukung 

motivasi dalam memilih program studi. 

d. Kondisi Lingkungan 

Lingkungan memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan 

motivasi siswa dalam memilih program studi. Semakin besar dorongan 

dan semangat yang diberikan keluarga maka semakin besar motivasi siswa 

untuk memilih program studi. Sekolah merupakan faktor pendidikan yang 

sudah terstruktur, memiliki sistem, dan organisasi yang baik bagi 

penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, disiplin dan ilmu 

pengetahuan. Semakin baik kualitas sekolah maka akan dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam memilih program studi. Demikian 

juga dengan lingkungan masyarakat, jika kehidupan bermasyarakat rukun, 

tertib, aman dan tentram maka akan memperkuat motivasi siswa dalam 

memilih program studi. 
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e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar  

Unsur-unsur dinamis dalam belajar berarti unsur-unsur yang 

diperlukan dalam belajar yang keadaannya dapat berubah-ubah. Unsur-

unsur itu mencakup tujuan belajar, lingkungan belajar dan perubahan 

proses belajar mengajar.  

Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu secara 

keseluruhan, baik fisik maupun psikis untuk mencapai suatu tujuan. 

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan, yang 

apabila tercapai akan memuaskan kebutuhan individu. Tujuan yang jelas 

dan disadari akan mempengaruhi kebutuhan yang pada gilirannya akan 

mendorong motivasi. Ini berarti, bahwa suatu tujuan dapat 

membangkitkan motivasi siswa dalam memilih program studi. 

Lingkungan belajar meliputi media dan suasana belajar. Media 

sangat penting untuk menunjang keativitas dan motivasi siswa dalam 

belajar. Dengan adanya media cetak dan media elektronik, maka siswa 

dapat memperoleh informasi yang mungkin tidak diperoleh dari guru dan 

akan memotivasi siswa dalam memilih program studi. Sedangkan suasana 

belajar merupakan suatu keadaan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung di sekolah. Suasana fisik yang nyaman dan suasana 

psikologis yang menyenangkan menjadi faktor yang kondusif bagi siswa 

dalam memilih program studi dan mencapai hasil belajar yang optimal. 
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Demikian juga dengan adanya perubahan dalam proses belajar mengajar 

akan mendukung motivasi siswa dalam memilih program studi. 

f. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

Secara umum, guru wajib berupaya sekeras mungkin untuk 

meningkatkan motivasi siswa. Sedangkan secara khusus, guru perlu 

melakukan berbagai upaya tertentu secara nyata untuk meningkatkan 

motivasi siswa salah satunya adalah motivasi dalam memilih program 

studi.   

B. Tinjauan Tentang Belajar dan Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003:2) 

Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, dimana seseorang 

membuat atau menghasilkan perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya 

dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan (Sunaryo, 1989:4) 
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Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari interaksi 

individu dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

maupun lingkungan masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah usaha 

mengubah tingkah laku anak didik. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari 

yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang atau tidak baik menjadi baik. 

Perubahan tersebut menuju pada perkembangan dan kemajuan individu yang 

menyangkut segala aspek kehidupan siswa baik fisik maupun psikis.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu 

perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Berhasil 

atau tidaknya seseorang dalam belajar bergantung kepada bermacam-macam 

faktor. Menurut Slameto (2003:54-72), faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dibagi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang sedang 

belajar. Faktor intern ini dibagi menjadi tiga faktor yaitu : faktor jasmani, 

faktor psikologi, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor jasmani dibagi menjadi dua yaitu : 

a) Faktor kesehatan 

Kesehatan seseorang sangat mempengaruhi proses belajar di 

mana proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang tidak 

dalam keadaan baik. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang siswa 
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dituntut untuk tetap menjaga kesehatan bilamana menginginkan 

proses belajar tetap berjalan dengan baik. 

b) Cacat tubuh  

Cacat tubuh adalah keadaan yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurnanya anggota tubuh. Keadaan tersebut dapat 

mempengaruhi belajar seseorang, karena terganggunya fisik 

maupun psikis seseorang, sehingga menjadi kurang dalam 

menerima yang berakibat menurunnya prestasi belajar. 

2) Faktor psikologis 

Ada tujuh faktor psikologis yang dapat mempengaruhi belajar. 

Faktor-faktor itu adalah : intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan. 

a) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalaman 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui 

menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Intelegensi pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan 

belajar dalam situasi yang normal. Terhadap siswa yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi, akan lebih berhasil bila 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki intelegensi yang 
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rendah. Walaupun demikian belum tentu siswa yang memiliki 

intelegensi tinggi berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan 

karena belajar merupakan suatu proses yang kompleks, dengan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan intelegensi 

merupakan salah satu faktor penunjang belajar. 

b) Perhatian 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa 

itu semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda / hal) atau 

sekumpulan obyek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, 

maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan yang dipelajarinya tidak diperhatikan, 

maka akan menimbulkan kebosanan, sehingga siswa malas untuk 

belajar, hal ini tentu saja mengakibatkan prestasi belajar siswa 

menurun. 

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kegiatan yang diminati oleh seseorang harus 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang, 

terutama dalam hal belajar. Minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 
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dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini 

baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. Dengan demikian berarti, bakat yang dimiliki 

oleh seseorang tidak akan berfungsi bila tidak dikembangkan oleh 

seseorang itu sendiri. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa bakat 

mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa 

sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia 

senang dan lebih giat belajar. 

e) Motif 

Motif berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai oleh 

seseorang. Di dalam proses belajar seorang siswa harus memiliki 

motif untuk belajar. Hal ini sangat berguna untuk mendorong 

siswa mencapai keberhasilan di dalam belajar. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase di dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan dalam hal ini 

belum berarti seorang anak dapat melaksanakan kegiatan secara 

terus menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dalam 
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pelajaran. Dengan kata lain kematangan seorang anak memerlukan 

latihan dan bimbingan secara terus menerus. 

g) Kesiapan 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang, dan juga 

berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan, terutama dalam hal 

belajar. 

3)  Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat 

dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. Dari uraian di atas dapat 

dimengerti bahwa kelelahan mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. 

b. Faktor-faktor ekstern 

Faktor-faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. 
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1) Faktor keluarga 

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap proses belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

diantaranya adalah bagaimana cara orang tua mendidik siswa dalam 

belajar, relasi atau hubungan antaranggota keluarga, suasana rumah 

tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar 

belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi proses belajar mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat 

Masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh 

itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat.  Faktor 

masyarakat yang mempengaruhi belajar ini mencakup  kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul,  dan bentuk kehidupan 

bermasyarakat. 

Dari pendapat yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap 

dari diri seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor belajar. 
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4. Pengertian Prestasi Belajar   

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu (Tulus Tu’u, 2003:75).  Menurut Zaenal Arifin 

(1991:3), prestasi adalah kemampuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan masalah.  

Menurut Tulus Tu’u (2003:75), prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru. Sedangkan menurut Winkel (1989:102), prestasi belajar adalah hasil 

suatu penilaian di bidang pengetahuan ketrampilan dan sikap sebagai hasil 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar 

adalah tingkat penguasaan yang telah dicapai siswa sehubungan dengan tujuan 

belajar tertentu yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai. Prestasi 

belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, 

karena aspek ini sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa menunjukkan bukti-bukti keberhasilan usaha yang 

dapat dicapai siswa selama mereka belajar dan biasanya diwujudkan dalam 

bentuk nilai atau simbol lain yang merupakan pencerminan kemampuan siswa 

dalam mempelajari suatu pelajaran. 



 31

Dalam penelitian ini yang diungkap adalah prestasi belajar siswa kelas 

XI program studi ilmu sosial SMA Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2005 

/ 2006, yang diukur dari nilai raport. Nilai tersebut mencakup semua mata 

pelajaran yang ada pada program studi ilmu sosial, yang meliputi : Pendidikan 

Agama, Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, Kesenian, Pendidikan Jasmani, Sejarah, Geografi, Ekonomi, 

Sosiologi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Bahasa Jepang. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:142-171), faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah : 

a. Faktor Lingkungan 

1) Lingkungan Alami 

Lingkungan hidup adalah tempat tinggal anak didik, hidup dan 

berusaha di dalamnya. pencemaran lingkungan hidup merupakan 

malapetaka bagi anak didik yang hidup di dalamnya. 

Kesejukan udara dan ketenangan suasana kelas diakui sebagai 

kondisi lingkungan kelas yang kondusif untuk terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar yang menyenangkan. 

2) Lingkungan Sosial Budaya 

Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan 

diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat perilaku 
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anak didik untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila dan hukum 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Demikian juga halnya di sekolah. Lahirnya peraturan sekolah 

bertujuan untuk mengatur dan membentuk perilaku anak didik yang 

menunjang keberhasilan belajar di sekolah. 

b. Faktor Instrumental 

1) Kurikulum 

Kurikulum adalah plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang harus 

disampaikan guru dalam suatu pertemuan kelas, belum guru 

programkan sebelumnya. 

2) Program 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik 

tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan 

disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, 

finansial dan sarana prasarana. 

3) Sarana dan Fasilitas 

Anak didik tentu dapat belajar lebih baik dan menyenangkan 

bila suatu sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar anak 
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didik. Masalah yang anak didik hadapi dalam belajar relatif kecil. 

Hasil belajar anak didik tentu akan lebih baik. 

4) Guru 

Persoalan guru memang menyangkut dimensi yang lebih luas, 

tidak hanya bersentuhan dengan masalah di luar dirinya seperti 

mampu berhubungan dengan baik dengan warga masyarakat di luar 

sekolah dan berhubungan dengan anak didiknya, kapan dan di 

manapun dia berada, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan diri 

pribadinya. 

c. Kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan 

kelelahan. 

d. Kondisi Psikologis 

Belajar adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan 

dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Yang 

termasuk dalam kondisi psikologis antara lain : 

1) Minat 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau 

dekat hubungan itu, semakin besar pula minat. Tidak banyak yang 
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dapat diharapkan untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik dari 

seorang anak yang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu. 

2) Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor dari sekian banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar di 

sekolah. 

3) Bakat 

Di samping intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. 

4) Motivasi 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

5) Kemampuan Kognitif 

Ada tiga kemampuan yang harus dikuasai sebagai jembatan 

untuk sampai pada penguasaan kemampuan kognitif, yaitu persepsi, 

mengingat dan berpikir. Persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Mengingat 

adalah suatu aktivitas kognitif, di mana orang menyadari bahwa 

pengetahuannya berasal dari masa lampau atau berdasarkan kesan-

kesan yang diperoleh di masa yang lampau. Sedangkan berpikir adalah 

tingkah laku yang sering implisit dan tersembunyi dan biasanya 
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menggunakan simbol-simbol (gambaran-gambaran, gagasan-gagasan, 

dan konsep-konsep). 

Sedangkan menurut Merson U. Sangalang dalam Tulus Tu’u (2003:78-

81), faktor penting dan mendasar yang ikut memberi kontribusi bagi 

keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik antara lain sebagai 

berikut : 

1) Faktor Kecerdasan 

Kecerdasan menyangkut kemampuan yang luas, tidak hanya 

kemampuan memahami, mengerti, memecahkan problem, tetapi termasuk 

kemampuan mengatur perilaku berhadapan dengan lingkungan yang 

berubah dan kemampuan belajar dari pengalamannya.  

Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seorang siswa sangat 

menentukan keberhasilannya dalam mencapai prestasi belajar, termasuk 

prestasi-prestasi lain sesuai macam-macam kecerdasan yang menonjol 

yang ada pada dirinya. 

2) Faktor Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawanya 

sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari orang tua. Bagi seorang 

siswa bakat bisa berbeda dengan siswa lain. Ada siswa yang berbakat 

dalam bidang ilmu sosial, ada juga yang di ilmu pasti. Bakat-bakat yang 

dimiliki siswa tersebut apabila diberi kesempatan dikembangkan dalam 

pembelajaran, akan mencapai prestasi yang tinggi. 
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3) Faktor 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 untuk 

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian yang tinggi pada 

mata pelajaran akan memberi dampak yang baik bagi prestasi belajar 

siswa. 

4) Faktor Motif 

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. 

Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam belajar, kalau 

siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan memperbesar 

usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Siswa yang 

kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi dampak yang kurang 

baik bagi perstasi belajarnya. 

5) Faktor Cara Belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi juga oleh cara belajar siswa. 

Cara belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara belajar yang 

efisien antara lain berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar, segera 

mempelajari kembali bahan yang telah diterima, membaca dengan teliti 
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dan baik bahan yang sedang dipelajari dan berusaha menguasainya dengan 

sebaik-baiknya, serta mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan 

soal-soal. 

6) Faktor Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif 

memberi pengaruh pada prestasi siswa. Maka orang tua sudah sepatutnya 

mendorong, memberi semangat, membimbing dan memberi teladan yang 

baik kepada anaknya. Selain itu, perlu suasana hubungan dan komunikasi 

yang lancar antara orang tua dengan anak-anak serta keadaan keuangan 

keluarga yang tidak kekurangan, sehinga dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dan kelengkapan belajar. Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

7) Faktor Sekolah 

Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan 

besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, 

sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur, 

memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai-nilai etik, 

moral, mental, spiritual, disiplin dan ilmu pengetahuan. Apalagi bila 

sekolah berhasil menciptakan suasana kondusif bagi pembelajaran, 

hubungan dan komunikasi per orang di sekolah berjalan baik, sarana 

penunjang cukup memadai dan siswa tertib disiplin, maka akan 



 38

mendorong siswa saling berkompetisi dalam pembelajaran dan diharapkan 

hasil belajar siswa akan lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa prestasi 

belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

C. Tinjauan Tentang Penjurusan 

1. Pengertian Penjurusan 

Penjurusan adalah suatu proses penempatan dalam pemilihan program 

studi siswa. Penjurusan merupakan suatu proses yang akan menentukan 

keberhasilan siswa, baik pada waktu belajar di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) maupun setelah di perguruan tinggi. Pada hakekatnya, penjurusan 

diadakan atas dasar bahwa para siswa merupakan individu-individu yang 

mandiri dengan keanekaragamannya (perbedaan individual). (Ruslan A. Gani, 

1991:13-14). 

2.  Tujuan Penjurusan 

Para siswa dijuruskan sesuai dengan kurikulum yang berlaku bertujuan 

untuk : 

1) Mengelompokkan para siswa yang mempunyai kecakapan, kemampuan, 

bakat dan minat yang relatif sama. 

2) Membantu mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan studi dan 

memilih dunia kerjanya. 
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3) Membantu meramalkan keberhasilan untuk mencapai prestasi yang baik 

dalam kelanjutan studi dan dunia kerjanya. 

4) Membantu memperkokoh keberhasilan dan kecocokan atas prestasi yang 

akan dicapai di waktu mendatang (kalanjutan studi dan dunia kerja). 

(Ruslan A. Gani, 1991:14) 

3. Waktu Penjurusan 

1) Penentuan penjurusan program studi dilakukan mulai akhir semester 2 

kelas X. 

2) Pelaksanaan penjurusan program studi pada semester 1 kelas XI. 

 (Departemen Pendidikan Nasional, 2004:2-4) 

D. Kerangka Berpikir 

Sebagai bentuk satuan pendidikan pada jenjang menengah, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan 

ketrampilan, serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

pendidikan tinggi. Dengan melaksanakan pengkhususan program studi 

(penjurusan) dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada peserta didik 

dalam pemilihan suatu program studi secara khusus sesuai dengan bakat dan 

minat siswa. Selain itu penjurusan juga bertujuan untuk membantu meramalkan 

keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar yang baik. 

Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat tercermin 

dari peningkatan mutu lulusan yang dihasilkan. Hal tersebut menuntut peran aktif 

seluruh komponen pendidikan terutama siswa yang berfungsi sebagai input 



 40

sekaligus calon output dan peran sekolah sebagai tempat diselenggarakannya 

kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan belajar adalah motivasi. Karena 

motivasi merupakan pendorong atau pemberi semangat untuk memperoleh 

kesuksesan. Dengan adanya motivasi yang kuat dapat menyebabkan seseorang 

sanggup belajar yang optimal. Kedudukan dari motivasi itu sendiri dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang meliputi : cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan 

belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, 

serta upaya guru dalam pembelajaran siswa. 

Motivasi berkaitan erat dengan minat. Siswa yang mempunyai minat 

terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

daripada subjek-subjek lainnya. Demikian halnya dengan minat siswa dalam 

pemilihan program studi. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi 

tertentu, cenderung tertarik perhatiannya sehingga timbul motivasi dalam dirinya 

untuk mempelajari bidang studi tersebut, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. 

Dengan adanya proses penjurusan yang sesuai dengan bakat dan minat yang 

dimiliki siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Peningkatan 

prestasi belajar ini dapat dilihat dari kemampuan siswa untuk mencapai 

kompetensi yang dinilai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai 

dengan acuan penilaian program studi ilmu sosial. Namun diantara ketiga aspek 

tersebut aspek kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah, 
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karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran 

Berdasarkan kerangka berpikir di muka, dalam penelitian ini prestasi belajar 

sebagai variabel terikat dikaitkan dengan variabel bebas yaitu motivasi memilih 

program studi ilmu sosial. Variabel bebas ini diduga memiliki pengaruh terhadap 

prestasi belajar. 

Alur pemikiran di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

E.  Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(Arikunto, 1998:67) 

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut : “Ada pengaruh yang positif motivasi memilih program studi ilmu 

sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI program ilmu sosial di SMA 

Negeri 10 Semarang”. 

Motivasi Memilih Program Studi 
Ilmu Sosial (X) 

Indikator : 
 Cita-cita atau aspirasi 
 Kemampuan belajar 
 Kondisi siswa 
 Kondisi lingkungan 
 Unsur-unsur dinamis dalam belajar 
 Upaya guru membelajarkan siswa 

 

Prestasi Belajar (Y) 
Indikator : 

Nilai raport semester I 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:115), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiarto,dkk (2001:2), populasi berarti 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti.  

Dari penelitian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI program studi ilmu sosial SMA Negeri 10 Semarang tahun 

pelajaran 2005/2006. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI program studi ilmu sosial SMA Negeri 10 Semarang yang 

berjumlah 116 siswa. Keadaan populasi dapat dilihat pada Tabel 1  berikut : 

Tabel 1. Keadaan Populasi Penelitian 
 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XI – IS 1 38 

2. XI – IS 2 39 

3. XI – IS 3 39 

Jumlah Populasi 116 

                                    (Sumber : Data SMA Negeri 10 Semarang) 

 

B. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1998:117). Sedangkan menurut Sugiarto,dkk (2001:2), sampel adalah 
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sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. 

Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: 

2Ne  1
N  n  

+
=  

Keterangan :  

n =   Ukuran sampel 

N =   Ukuran populasi 

e =  Persen  kelonggaran  ketidaktelitian kesalahan pengambilan sampel yang  

masih di tolerir, yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 %. (Husein 

Umar, 1998:78)  

( )

( )

54 dibulatkan 53,70    
2,16
116      

1,16  1
116      

0,01 116 1
116      

0,1 116  1
116  n  2

==

+
=

+
=

+
=

 

Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional 

random sampling, yaitu dari jumlah populasi ditentukan jumlah sampel sebagai 
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objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak ke setiap kelas, 

sehingga setiap responden mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel. 

Dari ukuran sampel yang telah diketahui, selanjutnya peneliti akan 

menentukan perwakilan dari tiap kelas, dengan asumsi bahwa setiap orang 

memiliki kesempatan yang sama berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki 

oleh siswa. Populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Perhitungan Proporsional Sampel Dari Perwakilan Tiap Kelas 
 

No. Kelas Jumlah 
Populasi

Proporsional Sampel Jumlah 
Sampel 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

XI – IS 1 
 
 
 
 

XI – IS 2 
 
 
 

XI – IS 3 
 
 

38 
 
 
 
 

39 
 
 
 

39 
 
 

32,8%    100% x 
116
38

=  

32,8 % x 54 = 17,7 
Dibulatkan = 18 

33,6%    100% x 
116
39

=  

33,6 % x 54 = 18,1 
Dibulatkan = 18 

33,6%    100% x 
116
39

=  

33,6 % x 54 = 18,1 
Dibulatkan = 18 

18 
 
 
 
 

18 
 
 
 

18 

Jumlah 116  54 
 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998:99). Dalam penelitian ini, 

variabel yang akan diteliti yaitu : 
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1. Variabel Bebas (X) yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas ini disebut juga variabel yang 

mempengaruhi (Sugiyono, 2003:3). Adapun yang menjadi variabel X dalam 

penelitian ini adalah motivasi memilih program studi ilmu sosial dengan 

indikator : cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi 

lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru 

membelajarkan siswa. 

2. Variabel Terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2003:3). Adapun yang 

menjadi variabel Y dalam penelitian ini adalah prestasi belajar yang memiliki 

indikator yaitu nilai yang dicapai dari hasil belajar pada program studi ilmu 

sosial. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Kuesioner atau Angket 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 

1998:140). Dalam menyusun kuesioner ini, peneliti menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial tertentu (Sugiyono, 

2003:107). Jadi dengan skala Likert ini peneliti ingin mengetahui sikap, 
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pendapat, dan persepsi siswa kelas XI terhadap program studi ilmu sosial di 

SMA Negeri 10 Semarang. Skala sikap dari Likert dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau 

ditolaknya, melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang 

diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Skor untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban alternatif a Sangat setuju diberi skor 5 

b. Jawaban alternatif b Setuju diberi skor 4 

c. Jawaban alternatif c Ragu-ragu diberi skor 3 

d. Jawaban alternatif d Tidak setuju diberi skor 2 

e. Jawaban alternatif e Sangat tidak setuju diberi skor 1 

Sedangkan skor untuk pernyataan negatif adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban alternatif a Sangat tidak setuju diberi skor 5 

b. Jawaban alternatif b Tidak setuju diberi skor 4 

c. Jawaban alternatif c Ragu-ragu diberi skor 3 

d. Jawaban alternatif d Setuju diberi skor 2 

e. Jawaban alternatif e Sangat setuju diberi skor 1 

(Sugiyono, 2003:108) 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada barang-barang tertulis (Suharsimi Arikunto, 1998:149). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data 
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yang diperlukan dalam penelitian di SMA Negeri 10 Semarang yang berupa 

daftar nama siswa kelas XI program studi ilmu sosial dan daftar nilai raport 

ulangan umum semester I tahun pelajaran 2005/2006. 

3. Metode Wawancara (Metode Interviu) 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang mengorek 

jawaban responden dengan cara bertatap muka. (Suharsimi Arikunto, 

1998:231). Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian di SMA Negeri 10 

Semarang yang berupa : berapa jumlah program studi yang dibuka di SMA 

Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2005/2006, bagaimana proses penjurusan 

dan penilaian di SMA Negeri 10 Semarang, dan mengapa program studi ilmu 

sosial lebih banyak peminatnya dibandingkan program studi lain. 

4. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan obyek (benda) atau kejadian tanpa ada pertanyaan 

/ komunikasi dengan individu yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1998:234). 

Dalam penelitian ini, metode observasi ini digunakan dalam rangka pemilihan 

judul skripsi. 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1.  Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 
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sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 1998:160). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas internal 

yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen secara keseluruhan (Suharsimi Arikunto, 1998:62). 

Dalam pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara yaitu 

analisa faktor dan analisa butir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisa butir. Cara pengukuran analisa butir tersebut adalah dengan cara skor-

skor yang ada pada butir dikorelasikan dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu: 

rxy =  
{ } { }2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

Dimana : 

rxy =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N =  Jumlah responden 

ΣX =  Jumlah skor butir soal 

ΣY =  Jumlah skor total 

ΣXY  =  Jumlah perkalian skor butir soal 

ΣX 2  =  Jumlah kuadrat skor butir soal 
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ΣY 2  =  Jumlah kuadrat skor total 

(Suharsimi Arikunto, 1998:160) 

Kemudian hasil rxy hitung dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf 

signifikan 5%. Apabila rxy hitung > rtabel maka butir instrumen dapat dikatakan 

valid. Akan tetapi sebaliknya apabila rxy hitung < rtabel maka dikatakan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid. Hasil analisis ujicoba angket terhadap 20 

responden, dan setelah dianalisis validitas menggunakan bantuan program 

Exel for Windows dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Validitas Angket 

No rxy rtabel Kriteria No rxy rtabel Kriteria
1 0.511 0.444 Valid 20 0.465 0.444 Valid 
2 0.587 0.444 Valid 21 0.691 0.444 Valid 
3 0.620 0.444 Valid 22 0.568 0.444 Valid 
4 0.472 0.444 Valid 23 0.538 0.444 Valid 
5 0.724 0.444 Valid 24 0.812 0.444 Valid 
6 0.747 0.444 Valid 25 0.667 0.444 Valid 
7 0.775 0.444 Valid 26 0.823 0.444 Valid 
8 -0.198 0.444 Invalid 27 0.772 0.444 Valid 
9 0.547 0.444 Valid 28 0.524 0.444 Valid 

10 0.650 0.444 Valid 29 0.684 0.444 Valid 
11 0.563 0.444 Valid 30 0.550 0.444 Valid 
12 0.567 0.444 Valid 31 0.818 0.444 Valid 
13 0.722 0.444 Valid 32 0.856 0.444 Valid 
14 0.606 0.444 Valid 33 0.597 0.444 Valid 
15 0.717 0.444 Valid 34 0.756 0.444 Valid 
16 0.481 0.444 Valid 35 0.545 0.444 Valid 
17 0.386 0.444 Invalid 36 0.509 0.444 Valid 
18 0.771 0.444 Valid 37 0.459 0.444 Valid 
19 0.519 0.444 Valid     

      Sumber: data yang diolah tahun 2006 
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Terlihat pada tabel di atas, terdapat dua item yang tidak valid yaitu item 

nomor 8 dan item nomor 17 dengan koefisien korelasi masing-masing -0,198 

dan 0,386. Nilai koefisien korelasi tersebut kurang dari rtabel (0,444) yang 

berarti bahwa kedua item tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 1998:170).  

Dalam penelitian ini untuk menguji reliabel tidaknya instrumen 

digunakan rumus Alpha. Reliabilitas alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 (Suharsimi Arikunto, 

1998:190). Untuk mencari koefisien validitas dengan rumus alpha adalah 

sebagai berikut : 

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ
σΣ

− 2
t

2
b1

1)-(k
(k)  

Keterangan : 

r11  =  reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2 =  jumlah varian butir 

σb
2 =   varian total 
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Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan r product moment pada taraf signifikan 5 %, dengan N = 20 diperoleh 

r tabel  = 0,444.. Jika harga r 11  >  r tabel   maka instrumen dapat dikatakan 

realibel, dan sebaliknya jika r11  <  r tabel  maka dikatakan bahwa instrumen 

tersebut tidak reliabel. Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas menggunakan 

rumus alpha diperoleh r11 = 0,948, yang berarti instrumen tersebut reliabel. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : 

1.  Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan 

persentase variabel motivasi memilih program studi ilmu sosial terhadap 

prestasi belajar. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus : 
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% = 
N
n x 100%                             

Keterangan : 

n =  Jumlah skor jawaban responden 

N =  Jumlah  skor jawaban ideal 

% =  Tingkat keberhasilan yang dicapai 

(Muhammad Ali, 1987:184) 

e. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

f. Kesimpulan berdasarkan tabel kategori yang ditentukan sebagai berikut : 

1) Persentase maksimal =  % 100  % 100 x 
5
5

=  

2) Persentase minimal =  % 20  % 100x 
5
1

=  

3) Rentang persentase =  100 % - 20 % = 80 % 

4) Interval persentase = %16
5
%80

=  

5) Membuat tabel interval kelas persentase dan kategori motivasi 

memilih program studi ilmu sosial dan prestasi belajar. 

Tabel 4. Interval Kelas Persentase dan Kategori 
 

Interval Kriteria 
84 < % < 100 Sangat tinggi 
68 < % < 84 Tinggi 
52 < % < 68 Sedang 
36 < % < 52 Rendah 
20 < % < 36 Sangat rendah 
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2. Uji Prasyarat Analisis Regresi 

a. Uji Normalitas Data 

Uji kenormalan merupakan bagian pendahuluan yang penting dalam 

menganalisis data. Hasil uji kenormalan ini berhubungan dengan jenis 

statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Jika data berdistribusi 

normal maka uji hipotesis menggunakan statistik parametrik. Jika data 

tidak berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah statistik 

non parametrik. Uji kenormalan dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik uji chi kuadrat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EO

χ  

Keterangan : 

χ2 = Chi Kuadrat 

Oi = Frekuensi Pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

k = Kelas Interval 

Data berdistribusi normal jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan α = 5% dan dk =k -3. 

( Sudjana, 1996 : 273) 

b.  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji 

hipotesis adanya pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial 

terhadap prestasi belajar. Dalam analisis ini ada beberapa langkah yang 

dilakukan yaitu: 



 54

a) Menentukan Persamaan regresi 

Bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + b X 

Keterangan : 

Y = Prestasi belajar 

a = Harga bilangan konstan 

b = Harga koefisien prediktor 

X = Motivasi memilih program studi 

Untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus : 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
−

−
= 22

2

XXn

XYXXY
a  

( )( )
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 22 XXn

YXXYn
b  

b) Uji Keberartian dan Kelinieran Model Regresi 

Uji keberartian model persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 5. Persiapan Analisis Regresi 

Sumber Variasi dk JK RK F 
hitung 

Total n JK(T) -  

Regresi (a) 1 JK(a) RK(a) = JK(a): 1 

Regresi (a|b) 1 JK(a|b) RK(a|b) = JK(a|b) : 1 

Residu n-2 JK(S) RK(S) = JK (S) : (n-2) 

RK(S)
b)|RK(a

 

Tuna cocok k-2 JK (TC) RK(TC) = JK(TC): (k-2) 

Galat (E) n-k JK(E) RK(E) = JK(E) : (n-k) RK(E)
RK(TC)

Keterangan : 

( )
n
Y    (a)JK 

Y  (T)JK 
2

2

Σ
=

=∑
 

( ) ( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ΣΣ
Σ=

n
Y X - XY b  b)(aJK  

JK(S) = JK(T) – JK(a) – JK(a|b) 

JK(E)  = 
( )

∑
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑

−∑
i

2
i2

i n
YY   

JK(TC) = JK(S) – JK(E) 

Uji keberartian model regresi, apabila F hitung  > Ftabel  dengan dk 

= (1:n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh 

signifikan. sedangkan untuk uji kelinieran, apabila Fhitung < F tabel 
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dengan dk = (k-2 : n-k), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut berbentuk linier.  

c) Menentukan Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara  variabel bebas dan 

terikat digunakan Korelasi Product Moment sebagai berikut : 

rxy =  
{ } { }2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
 

Uji keberartian Koefisien Korelasi digunakan uji t dengan rumus : 

2r-1
2-nr t =  

Apabila diperoleh thitung > ttabel berarti bahwa model regresi signifikan.  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan rumus sebagai berikut : 

( ) ( ){ }
( )22

2

Y - Yn 
Y X - XYn  b    r

ΣΣ
ΣΣΣ

=  

Keterangan : 

r² = Koefisien korelasi 

b = Koefisien regresi X dari persamaan regresi 

a = Jumlah data 

X = Skor variabel X 

Y = Skor variabel Y 

(Sudjana, 1996:371) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil kajian ilmiah tentang pengaruh motivasi 

memilih program studi ilmu sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 

program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang.  Data diambil dengan 

angket (kuesioner) dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengetahui 

motivasi memilih program studi ilmu sosial, sedangkan dokumentasi diambil 

dari nilai raport untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Setelah data 

terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan regresi linier.  

1. Gambaran Umum SMA Negeri 10 Semarang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Semarang yang 

beralamat di Jl. Kapas Utara Raya, Genuk Indah, Semarang merupakan 

salah satu dari sekian banyak sekolah menengah atas di Semarang yang 

berusaha mengutamakan dan menyiapkan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. 

Program pengajaran di SMA Negeri 10 Semarang terdiri dari 

program pengajaran umum yang diselenggarakan di kelas X dan program 

pengajaran khusus yang diselenggarakan di kelas XI dan XII. Kelas X 

merupakan program yang harus diikuti oleh semua peserta didik, 

sedangkan pada kelas XI dan XII dikelompokkan ke dalam  tiga program 
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studi, yaitu program studi ilmu alam, program studi ilmu sosial dan 

program studi bahasa.   

Pengkhususan program studi yang ada di SMA Negeri 10 Semarang 

salah satunya adalah program studi ilmu sosial, yang mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi dan kecakapan 

hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip kemasyarakatan. Fokus 

program studi ilmu sosial ini meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan, 

Ekonomi, Sejarah, Geografi dan Sosiologi. 

Penentuan jurusan program studi di SMA Negeri 10 Semarang 

dilakukan mulai akhir semester kedua kelas X dan pelaksanaan penjurusan 

program studi  pada semester satu kelas XI, dengan kriteria penjurusan 

program studi meliputi : prestasi belajar, minat siswa, harapan orang tua, 

hasil psikotes dan daya tampung. 

Berbagai macam alat peraga / media yang digunakan dalam 

pengajaran ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bahan-bahan bacaan yang berupa brosur, pamlet dari pemerintah, 

majalah, artikel, yang semuanya berkenaan dengan pengajaran ilmu 

sosial. 

2. Alat-alat audio visual, yang berupa radio, slide, film strip, peta, globe, 

charts, diagram, dan sebagainya, yang dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa tentang peristiwa-peristiwa sosial. 
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3. Penggunaan bagan, grafik dan poster. 

a. Bagan dipergunakan untuk menunjukkan hubungan antara ide-ide 

atau fakta-fakta, yang menyajikan data perhitungan dalam bentuk 

yang mudah dipahami. Berbagai macam bagan antara lain : 

1) Bagan garis waktu, untuk membantu siswa agar mudah 

memahami peristiwa-peristiwa historis dan hubungannya satu 

sama lain, sehingga mereka memahami bagaimana sebab dan 

akibatnya. Contoh : bagan tentang bangsa Indonesia zaman 

dahulu, perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. 

2) Bagan perkembangan (stream chart), untuk mengembangkan 

banyak peristiwa yang kemudian bersama-sama membentuk 

suatu peristiwa yang lebih luas atau hasil yang penting. Contoh 

: bagan sejarah zaman romawi sampai dengan modern, di 

Indonesia sejak prasejarah sampai dewasa ini, dan lain-lain. 

3) Bagan pertumbuhan, untuk menggambarkan berbagai 

peristiwa atau hal yang merupakan hasil dari suatu sumber. 

Contoh : bagan pertumbuhan keluarga, dan lain-lain. 

4) Bagan organisasi, untuk menggambarkan rencana suatu 

organisasi tertentu beserta tugas-tugasnya. Contoh : bagan 

organisasi ASEAN dan PBB. 

5) Bagan proses, untuk menggambarkan langkah-langkah dalam 

suatu proses. Contoh : proses membuat hukum. 
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6) Bagan perbandingan,  untuk memecahkan suatu masalah 

sehingga dapat dibandingkan antara dua hal. Contoh : 

membandingkan Indonesia zaman Nasakom dan Orde Baru. 

b. Grafik digunakan untuk menggambarkan data berapa kemunduran 

dari suatu peristiwa sekaligus menentukan jumlah dan arah 

perkembangan masa mendatang. Misalnya, jumlah uang, jumlah 

angka kematian dan kelahiran, dan lain-lain. Beberapa macam 

grafik antara lain : 

1) Grafik batang, untuk menggambarkan perbandingan dari 

banyak item (halaman) secara jelas dengan memperlihatkan 

panjangnya garis (horisontal atau vertikal). 

2) Grafik lingkaran, untuk menunjukkan jumlah keseluruhan dari 

sesuatu dimana terlihat pembagian. Misalnya: dalam bentuk 

persentase. 

3) Grafik gambar, dibuat dalam gambar simbol yang 

menggambarkan jumlah sesuatu, dimana setiap gambar 

melambangkan jumlah tertentu. Misalnya : pertumbuhan 

penduduk dalam periode tertentu.  

c. Poster, yaitu sebuah gambar besar yang menekankan pada satu 

atau dua ide penting sehingga mudah dipahami. Poster dapat 

membantu mengajarkan suatu proses, mengingatkan pada siswa 

tentang sesuatu yang hampir dilupakan, mengiklankan suatu 

peristiwa, dan menghiasi ruangan. 
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4. Studi masyarakat 

Studi masyarakat dapat berperan sebagai media pendidikan dalam 

pengajaran program studi ilmu sosial. Diantaranya adalah metode 

karyawisata, dengan mengadakan kunjungan belajar ke suatu objek 

untuk mengamati langsung peristiwa-peristiwa sosial. Misalnya : 

kunjungan ke candi Borobudur, dan lain sebagainya. 

2.  Analisis Deskriptif Presentase 

a) Gambaran Umum Motivasi Memilih Program Studi Ilmu Sosial 

Motivasi memilih program studi ilmu sosial dapat dilihat faktor-

faktor yang mempengaruhi yaitu: 1) cita-cita atau aspirasi; 2) 

kemampuan belajar; 3) kondisi siswa; 4) kondisi lingkungan siswa; 5) 

unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 6) upaya guru dalam 

membelajarkan siswa.  

Secara  umum motivasi memilih program studi ilmu sosial pada 

siswa kelas XI program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang 

dalam kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi 

frekuensi pada tabel 6 berikut : 

Tabel 6. Gambaran Umum Motivasi Memilih Program Studi Ilmu 
Sosial 

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % < 100 Sangat tinggi 8 14.81 
68 < % < 84 Tinggi 43 79.63 
52 < % < 68 Sedang 3 5.56 
36 < % < 52 Rendah 0 0.00 
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00 

Jumlah  54 100 
                     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 
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Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa dari 54 siswa yang 

diteliti terdapat 43 siswa atau 79,63% mempunyai motivasi memilih 

program studi ilmu sosial yang tinggi, selebihnya 8 siswa atau 14,81% 

dalam kategori sangat tinggi dan 3 siswa atau 5,56% dalam kategori 

sedang. 

Motivasi Memilih Program Studi Ilmu 
Sosial

Sedang
5.56%

Tinggi
79.63%

Sangat 
tinggi
14.81%

 

         Gambar 2.  Motivasi Memilih Program Studi Ilmu Sosial 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator motivasi memilih program studi 

ilmu sosial pada siswa kelas XI program studi ilmu sosial di SMA 

Negeri 10 Semarang diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Cita-Cita atau Aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi sebagian besar siswa untuk memilih 

program studi ilmu sosial pada siswa kelas XI program studi ilmu 

sosial di SMA Negeri 10 Semarang termasuk dalam kategori 

tinggi.  
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Tabel 7. Cita-cita atau Aspirasi Siswa Memilih Program Studi 
Ilmu Sosial 

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % < 100 Sangat tinggi 5 9.26
68 < % < 84 Tinggi 32 59.26
52 < % < 68 Sedang 13 24.07
36 < % < 52 Rendah 4 7.41
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00

Jumlah  54 100
                            Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 59,26% siswa 

mempunyai cita-cita atau aspirasi yang tinggi untuk memilih 

program studi ilmu sosial, selebihnya 9,26% dalam kategori sangat 

tinggi, 24,07% dalam kategori sedang dan 7,41% dalam kategori 

rendah. 

Cita-cita atau Aspirasi

Rendah
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                                             Gambar 3.  Cita-cita atau Aspirasi 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa program 

ilmu sosial merupakan pilihan pertama pada saat penjurusan 

karena sebagian besar siswa tertarik dengan program studi 

tersebut. Program tersebut menjadi pilihannya karena mereka 

merasa tertarik dengan mata pelajaran yang diberikan di program 
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ilmu sosial. Mereka juga merasa bahwa potensi yang ada akan 

berkembang jika masuk ke program ilmu sosial dan merasa bahwa 

cita-cita yang dimiliki akan terwujud jika masuk program ilmu 

sosial. Keyakinan mereka termasuk tinggi bahwa dengan memilih 

program studi tersebut akan dapat meraih prestasi yang lebih baik. 

2) Kemampuan Belajar 

Faktor yang kedua mempengaruhi motivasi siswa dalam 

memilih program studi  ilmu sosial adalah kemampuan belajar. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa merasa kemampuan belajar mereka lebih cocok jika 

masuk ke program studi ilmu sosial. Berikut ini hasil analisis 

deskriptif tentang kemampuan belajar siswa : 

Tabel 8. Kemampuan Belajar 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % < 100 Sangat tinggi 17 31.48
68 < % < 84 Tinggi 31 57.41
52 < % < 68 Sedang 4 7.41
36 < % < 52 Rendah 2 3.70
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00

Jumlah  54 100
                         Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 57,41% siswa merasa 

bahwa kemampuan belajarnya dalam kategori tinggi, sebanyak 

31,48% dalam kategori sangat tinggi. Kemampuan yang tinggi 

pada bidang ilmu sosial ini mendorong siswa untuk masuk 

program studi ilmu sosial. 
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Kemampuan Belajar
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                                                Gambar 4.  Kemampuan Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa selalu mempersiapkan diri dengan 

mempelajari materi tentang program studi ilmu sosial. Mereka 

menyadari bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi serta wawasan 

dalam ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan membaca dan 

mempelajari buku. Setiap mengikuti kegiatan belajar mengajar di 

kelas mereka cenderung berkonsentrasi, dan selalu berusaha 

menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagian besar siswa juga menyadari bahwa dengan 

berkonsentrasi penuh selama mengikuti pelajaran dapat meraih 

prestasi yang tinggi. Karena program studi ilmu sosial menuntut 

cara belajar untuk banyak menghafal, sebagian besar siswa selalu 

membiasakan diri membaca agar dapat membantu meningkatkan 

daya ingat dalam penguasaan materi pelajaran. Semangat belajar 

mereka juga termasuk tinggi, terbukti sebagian besar siswa 

berusaha untuk lebih giat dan tekun dalam belajar, walaupun 

mengalami kesulitan pada mata pelajaran ilmu sosial. 
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3)  Kondisi Siswa  

Kondisi siswa juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

motivasi memilih program studi ilmu sosial. Data tentang kondisi 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 9. Kondisi Siswa 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % < 100 Sangat tinggi 13 24.07 
68 < % < 84 Tinggi 15 27.78 
52 < % < 68 Sedang 24 44.44 
36 < % < 52 Rendah 1 1.85 
20 < % < 36 Sangat rendah 1 1.85 

Jumlah  54 100 
                         Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 44,44% siswa 

mempunyai kondisi yang sedang, selebihnya 27,78% dalam 

kategori tinggi dan 24,07 dalam kategori sangat tinggi. 
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                              Gambar 5.  Kondisi Siswa 

Terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa menyadari bahwa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar perlu usaha menjaga kesehatan dengan 
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mengkonsumsi makanan yang bergizi setiap hari.  Sebagian besar 

siswa selalu berusaha tidak membawa masalah di luar sekolah ke 

sekolah, karena akan membawa akibat / dampak yang tidak baik 

pada pelajarannya. Sebagian besar siswa juga tidak pernah merasa 

cemas / stres dalam menghadapi ulangan / tes, karena mereka 

selalu mempersiapkan diri dengan belajar semaksimal mungkin.  

4) Kondisi Lingkungan Siswa  

Kondisi lingkungan siswa juga menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap motivasi memilih program studi ilmu sosial. 

Data tentang kondisi lingkungan siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 10. Kondisi Lingkungan Siswa 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
84 < % < 100 Sangat tinggi 11 20.37
68 < % < 84 Tinggi  32 59.26
52 < % < 68 Sedang 9 16.67
36 < % < 52 Rendah 2 3.70
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00

Jumlah  54 100
Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 59,26% siswa merasa 

bahwa kondisi lingkungan siswa dalam kategori tinggi, selebihnya 

20,37% merasa sangat tinggi dan 16,67% dalam kategori sedang.  
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Kondisi Lingkungan Siswa
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                                           Gambar 6.  Kondisi Lingkungan Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa mendapatkan perhatian dari orang tua. Orang 

tua cenderung menanyakan dan memantau hasil ulangan setiap 

mata pelajaran. Demi mencapai prestasi belajar yang baik, mereka 

selalu mendiskusikan dan minta pendapat kepada anggota 

keluarga apabila mengalami kesulitan belajar. Lingkungan 

masyarakat dan teman-teman juga memberikan dukungan dan 

dorongan dalam belajar. Merasa diterima, disenangi, dihargai dan 

dibutuhkan teman-teman telah mereka rasakan dalam pergaulan di 

sekolah. Untuk memperdalam materi pelajaran dan mendukung 

pencapaian prestasi belajar, mereka selalu berdiskusi dan 

mengadakan belajar kelompok dengan teman-teman. Dengan 

kondisi lingkungan siswa yang mendukung tersebut memberikan 

motivasi untuk memilih program studi ilmu sosial sesuai dengan 

yang di senangi. 
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5) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar juga menjadi faktor yang 

mendorong siswa dalam memilih program studi ilmu sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dinamis yang berada 

di lingkungan sekitar siswa dalam kategori baik. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 11. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % < 100 Sangat tinggi 14 25.93 
68 < % < 84 Tinggi  33 61.11 
52 < % < 68 Sedang 6 11.11 
36 < % < 52 Rendah 1 1.85 
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00 

Jumlah  54 100 
                         Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah  

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 61,11% siswa merasa 

bahwa unsur-unsur dinamis dalam belajar dalam kategori tinggi 

dan mendukung pemilihan program studi, 25,93% dalam kategori 

sangat tinggi, 11,11% dalam kategori sedang.  
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                                    Gambar7.  Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur 

dinamis mendukung belajar siswa. Siswa lebih bersemangat dalam 

belajar karena perpustakaan sekolah telah banyak menyediakan 

buku-buku penunjang mata pelajaran yang sesuai dengan bidang 

studi. Dukungan dari sekolah juga cukup memadai. Sekolah telah 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung guna 

menunjang pencapaian prestasi belajar yang baik serta 

menyediakan laboratorium guna menunjang keberhasilan siswa. 

Media cetak dan media elektronik turut membantu dalam 

pencapaian prestasi belajar pada program studi ilmu sosial. 

Suasana sekolah yang tenang, nyaman dan tentram juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajarnya pada program ilmu 

sosial. Mereka sebagian besar memahami tujuan dalam memilih 

program tersebut, sehingga berusaha mempelajari dan menguasai 

materi pelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai. Dengan adanya 

kurikulum oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil dari proses belajar mengajar sehingga siswa selalu berusaha 

mempersiapkan diri setiap ada perubahan kurikulum. Perubahan  

dalam proses belajar mengajar bukan menjadi hambatan dalam 

penguasan materi pelajaran. 
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6) Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

Upaya guru dalam membelajarkan siswa juga menjadi faktor 

yang berpengaruh pada siswa dalam memilih program studi ilmu 

sosial. Gambaran tentang upaya guru dalam membelajarkan siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 12. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % < 100 Sangat tinggi 28 51.85 
68 < % < 84 Tinggi  24 44.44 
52 < % < 68 Sedang 2 3.70 
36 < % < 52 Rendah 0 0.00 
20 < % < 36 Sangat rendah 0 0.00 

Jumlah  54 100 
                         Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas 51,85% siswa merasa bahwa 

upaya guru dalam membelajarkan siswa dalam kategori sangat 

tinggi, 44,44% dalam kategori tinggi.  
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                              Gambar 8.  Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa merasa bahwa penyampaian materi pelajaran dengan 
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jelas akan mendorong untuk berprestasi tinggi, penyampaian 

materi pelajaran oleh guru yang sudah terprogram / terperinci akan 

mempermudah dalam penguasan materi pelajaran. Materi 

pelajaran pada program studi ilmu sosial selalu dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga menambah daya tarik tersendiri 

baginya. Pemanfaatan alat bantu oleh guru ternyata mampu 

mendorong dalam penguasaan materi pelajaran. Penampilan guru 

yang rapi dan rajin menjadi poin tersendiri baginya untuk lebih 

giat mempelajari materi pelajaran. Tidak hanya itu, evaluasi secara 

terprogram mendorong siswa untuk lebih giat mempelajari materi 

pelajaran dan setelah seleasai menerangkan materi pelajaran, guru 

selalu memberikan tugas rumah dan pada pertemuan berikutnya 

tugas tersebut dibahas bersama-sama dan dicocokkan, sehingga 

mendorong siswa untuk memilih program studi ilmu sosial. 

b) Gambaran Umum Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa kelas XI program studi ilmu sosial di 

SMA Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2005/2006 yang diambil 

dari nilai rata-rata raport 54 responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 13. Prestasi Belajar Siswa 
 

No Mata pelajaran Rata-rata Batas 
ketuntasan 

Jumlah 
tuntas % 

1 Agama 72.06 62 54 100.00 
2 Kewarganegaraan 71.22 63 54 100.00 
3 B. Indonesia 62.19 63 28 51.85 
4 B. Inggris 66.67 62 54 100.00 
5 Matematika 62.35 60 48 88.89 
6 Kesenian 66.87 64 43 79.63 
7 P. Jasmani 73.20 65 49 90.74 
8 Sejarah 71.83 61 54 100.00 
9 Geografi 67.96 64 48 88.89 
10 Ekonomi 68.56 68 27 50.00 
11 Sosiologi 62.44 60 34 62.96 
12 TIK 67.67 60 47 87.04 
13 B. Jepang 62.17 60 34 62.96 

      Sumber: Hasil penelitian tahun 2006 yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas persentase ketuntasan paling tinggi 

yaitu pada mata pelajaran Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Inggris 

dan Sejarah yang mempunyai ketuntasan sampai 100% dan persentase 

ketuntasan paling kecil justru pada mata pelajaran Ekonomi sebesar 

50%. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih 

mengalami kesulitan pada mata pelajaran Ekonomi sebagai mata 

pelajaran utama pada program studi ilmu sosial. 

Lebih jelasnya prestasi belajar siswa kelas XI program studi 

ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2005/2006 

dapat disajikan pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 9.  Prestasi Belajar Siswa 
 

3. Uji Prasyarat Analisis Regresi 

a. Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data menggunakan uji Chi Kuadrat dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas Data 
 

No Variabel χ2 hitung χ2 tabel Kriteria 

1 
Motivasi memilih program 
studi ilmu sosial 6.255 7.81 Normal 

2 Prestasi belajar 1.853 7.81 Normal 

Terlihat pada tabel di atas, diperoleh χ2
hitung < χ2

tabel yang berarti 

bahwa data berdistribusi normal. 
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b. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi memilih program studi 

ilmu sosial terhadap prestasi belajar dapat dilihat dari analisis regresi. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan regresi antara motivasi memilih 

program studi memilih program studi ilmu sosial (X) dan prestasi 

belajar (Y) diperoleh koefisien variabel X sebesar 0,225  dan 

konstanta 49,835, sehingga model regresinya: 

Y = 49,835 + 0,225X 

Diagram Pencar dan garis persamaan regresi

y = 0.2249x + 49.835
R2 = 0.4237
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100

25.00 43.75 62.50 81.25 100.00

 

Gambar 10. Diagram Pencar dan Garis Persamaan Regresi 

Model tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji F 

sebagai berikut : 

Tabel 15. Uji Keberartian dan Kelinieran Model Regresi 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 
Total 54 245007.811     
Regresi (a) 1 244741.135 244741.135
Reresi (b|a) 1 112.978 112.978
Residu (S) 52 153.697 2.956

38.224 
 

4.027 
 

Signifikan
 

Tuna Cocok (TC) 30 105.570 3.519
Galat (E) 22 48.127 2.188

1.609 
 

1.984 
 

Linier 
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Berdasarkan hasil uji keberartian diperoleh Fhitung sebesar 38,224 

kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel (4,027) dengan taraf signifikan 

sebesar 5 %. Ternyata Fhitung > Ftabel, hal ini berarti model regresi tersebut 

signifikan. Dari hasil uji kelinieran diperoleh Fhitung sebesar 1,609 

kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel (1,984) dengan taraf signifikan 

sebesar 5 %. Karena Fhitung < Ftabel, berarti model regresi tersebut linier. 

Dari hasil analisis ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif 

motivasi memilih program studi ilmu sosial (X) terhadap prestasi belajar 

(Y). 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment didapat rxy = 0,651. Hasil koefisien 

korelasi tersebut perlu diuji signifikasinya dengan menggunakan uji t, dan 

berdasarkan perhitungan uji t diperoleh 6,183 pada taraf signifikan 5 % 

dengan dk = N-2 = 54-2 = 52 diperoleh ttabel = 2,01. Karena thitung > ttabel 

maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Besarnya pengaruh dapat dilihat dari koefisien determinasi yaitu 

sebesar 0,4237 yang berarti perubahan prestasi belajar siswa karena 

terpengaruh oleh motivasi memilih program studi ilmu sosial sebesar 

42,37%, selebihnya dipengaruhi faktor lain. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh motivasi memilih program studi ilmu sosial 

terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Program Studi Ilmu Sosial di SMA 
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Negeri 10 Semarang diterima. Semakin tinggi motivasi siswa untuk memilih 

program studi ilmu sosial diikuti semakin tingginya prestasi yang diperoleh 

pada program studi ilmu sosial tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Sardiman (2001:83) yang menyatakan bahwa seseorang melakukan 

sesuatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam memilih 

program studi ilmu sosial akan menunjukkan prestasi yang baik.  

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata sebagian besar siswa 

(79,63%) mempunyai motivasi yang tinggi. Tingginya motivasi memilih 

program studi ilmu sosial karena banyak faktor yang mempengaruhi antara 

lain: 1) cita-cita atau aspirasi;  2) kemampuan belajar; 3) kondisi siswa; 4) 

kondisi lingkungan siswa; 5) unsur-unsur dinamis dalam belajar dan  6) upaya 

guru dalam membelajarkan siswa.  

Cita-cita atau aspirasi merupakan pendorong atau motivasi siswa untuk 

memilih program studi ilmu sosial. Dari data sebanyak 59,26% siswa 

mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memilih program studi ilmu sosial 

tersebut. Pada saat penentuan penjurusan / program studi yang dilakukan di 

akhir semester 2 kelas X, program studi ilmu sosial bagi sebagian besar siswa 

merupakan pilihan yang pertama karena tertarik dengan program studi 

tersebut dan didukung kemampuan siswa yang lebih mengarah ke ilmu sosial. 

Siswa merasa bahwa potensinya akan berkembang jika masuk ke program 

ilmu sosial dan merasa bahwa cita-cita yang dimiliki akan terwujud jika 

masuk program ilmu sosial. Keyakinan mereka termasuk tinggi bahwa dengan 
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memilih program studi tersebut akan dapat meraih prestasi yang lebih baik. 

Kondisi ini berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. 

Cita-cita yang didukung oleh kemampuan belajar siswa dapat 

berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai. Dari data menunjukkan bahwa 

57,41% siswa merasa bahwa kemampuannya lebih cocok pada program studi 

ilmu sosial. Karena perasaan mampu inilah maka siswa cenderung berusaha 

mengembangkan kemampuannya dengan memilih program studi yang 

disukainya. Sesuai pendapat  Max Darsono (2000:66) dan Dimyati (1994:90), 

dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi 

beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, 

perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi. Jadi siswa yang mempunyai 

kemampuan belajar tinggi, biasanya lebih termotivasi dalam belajar, karena 

siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses, sehingga kesuksesan ini 

memperkuat motivasinya. 

Selain cita-cita dan kemampuan siswa, kondisi siswa seperti kondisi 

fisik dan mental menjadi faktor yang berpengaruh pada pemilihan siswa 

terhadap program studi ilmu sosial. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

44,44% siswa mempunyai kondisi yang cukup baik, 27,78% dalam kategori 

baik dan 24,07% sangat baik. Menurut  Max Darsono (2000:66) dan Dimyati 

(1994:90), kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi berkaitan dengan 

kondisi fisik dan kondisi psikologis.  

Selain dari faktor internal seperti cita-cita, kemampuan siswa dan 

kondisi siswa, faktor dari luar seperti kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam membelajarkan siswa juga 
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memberikan kontribusi terhadap motivasi siswa dalam memilih program studi 

ilmu sosial.  

Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata 59,26% kondisi lingkungan 

siswa dalam kategori baik dan 20,37% sangat baik. Kondisi lingkungan siswa 

seperti lingkungan keluarga, masyarakat serta teman pergaulan juga 

memberikan pengaruh terhadap motivasi dalam memilih program studi ilmu 

sosial yang akhirnya berdampak pada pencapaian prestasi siswa. Sebagian 

besar siswa mendapatkan perhatian dari orang tua. Orang tua cenderung 

menanyakan dan memantau hasil ulangan setiap mata pelajaran. Perhatian 

orang tua ini dapat mendorong belajar siswa program studi ilmu sosial. Demi 

mencapai prestasi belajar yang baik, mereka selalu mendiskusikan dan minta 

pendapat kepada anggota keluarga apabila mengalami kesulitan belajar. 

 Lingkungan masyarakat, teman-teman juga memberikan dukungan dan 

dorongan dalam belajar. Merasa diterima, disenangi, dihargai dan dibutuhkan 

teman-teman telah dirasakan dalam pergaulan di sekolah. Untuk 

memperdalam materi pelajaran dan mendukung pencapaian prestasi belajar, 

mereka selalu berdiskusi dan mengadakan belajar kelompok dengan teman-

teman. Dengan kondisi lingkungan siswa yang mendukung tersebut 

memberikan motivasi untuk memilih program studi ilmu sosial sesuai dengan 

yang di senangi. Karena kondisi lingkungan sekolah dan teman yang kondusif 

dapat meningkatkan kualitas proses belajar yang bepengaruh pada pencapaian 

hasil belajar siswa. Sesuai dengan pendapat  Max Darsono (2000:67) dan 

Dimyati (1994:91), kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang 

dari luar diri siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan individu 

pada umumnya ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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Ketiga lingkungan tersebut dapat mendukung atau menghambat motivasi 

siswa. Adapun faktor lingkungan sekitar siswa yang dapat menghambat 

motivasi antara lain : bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, perkelahian 

antar siswa, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya lingkungan siswa yang baik dan didukung dengan 

unsur-unsur dinamis yang kondusif dapat mendorong siswa untuk belajar di 

program studi ilmu sosial. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 61,11% siswa memiliki unsur-unsur dinamis yang sangat tinggi, yang 

berarti bahwa sebagian besar siswa memanfaatkan media baik cetak maupun 

elektronik sebagai sumber belajar. Walaupun tidak semua media baik cetak 

maupun elektronik memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran 

siswa. Dengan didukung oleh fasilitas sekolah seperti perpustakaan yang 

menyediakan buku-buku penunjang mata pelajaran yang sesuai dengan bidang 

studi, termasuk program studi ilmu sosial dapat menunjang proses belajar 

siswa. Dukungan dari sekolah juga cukup memadai. Suasana sekolah yang 

tenang, nyaman dan tentram juga berpengaruh terhadap prestasi belajarnya 

pada program ilmu sosial. Mereka sebagian besar memahami tujuan dalam 

memilih program tersebut, sehingga berusaha mempelajari dan menguasai 

materi pelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai. Dengan adanya kurikulum 

oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari proses belajar 

mengajar sehingga selalu berusaha mempersiapkan diri setiap ada perubahan 

kurikulum. Perubahan dalam proses belajar mengajar bukan menjadi 

hambatan dalam penguasan materi pelajaran. Perubahan yang dimaksud dalam 

hal ini adalah perubahan kurikulum. Apapun kurikulumnya, bukan menjadi 
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penghambat dalam penguasaan materi pelajaran.  Karena penguasaan materi 

pelajaran merupakan sesuatu yang harus diutamakan dalam proses belajar 

mengajar khususnya bagi siswa.  Dengan demikian unsur-unsur dinamis di 

SMA Negeri 10 Semarang mendukung pencapaian prestasi belajar siswa. 

Guru sebagai salah satu sumber belajar mempunyai peranan penting 

dalam pencapaian hasil belajar. Menurut  Max Darsono (2000:67), upaya guru 

dalam membelajarkan siswa dilakukan dengan: mempersiapkan diri dalam 

membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, 

menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa dan lain-lain. Bila 

upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan 

siswa, maka diharapkan upaya tersebut dapat menimbulkan motivasi belajar. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 51,85% siswa 

mempunyai persepsi bahwa upaya guru dalam membelajarkan dalam kategori 

sangat baik, 44,44% menyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa merasa penyampaian materi pelajaran oleh guru dengan jelas akan 

mendorong untuk berprestasi tinggi, penyampaian materi pelajaran yang  

sudah terprogram / terperinci akan mempermudah dalam penguasan materi 

pelajaran. Materi pelajaran pada program studi ilmu sosial selalu dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menambah daya tarik tersendiri 

baginya. Pemanfaatan alat bantu oleh guru ternyata mampu mendorong dalam 

menguasai materi pelajaran. Penampilan guru yang rapi dan rajin menjadi 

poin tersendiri baginya untuk lebih giat mempelajari materi pelajaran. Tidak 

hanya itu, evaluasi secara terprogram mendorong siswa untuk lebih giat 
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mempelajari materi pelajaran dan setelah selesai menerangkan materi 

pelajaran, guru selalu memberikan tugas rumah dan pada pertemuan 

berikutnya tugas tersebut dibahas bersama-sama dan dicocokkan, sehingga 

mendorong siswa untuk memilih program studi ilmu sosial. 

Secara umum motivasi memilih program studi ilmu sosial berpengaruh 

terhadap prestasi yang dicapai. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

sebagian besar siswa telah tuntas pada mata pelajaran di program studi ilmu 

sosial, meskipun masih ada empat mata pelajaran yang masih belum tuntas 

seperti Bahasa Indonesia, Ekonomi dan Sosiologi serta Bahasa Jepang. Mata 

pelajaran ekonomi sebagai mata pelajaran utama pada program studi ilmu 

sosial ternyata masih banyak mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan 

banyak faktor yang mempengaruhi di samping adanya motivasi memilih 

program studi ilmu sosial. Mata pelajaran ekonomi tidak hanya membahas 

tentang materi ekonomi yang banyak hafalan, namun membutuhkan angka-

angka eksak seperti matematika, sehingga kemampuan matematika 

merupakan faktor pendukung keberhasilan siswa pada mata pelajaran 

ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata kemampuan belajar siswa 

sebagian besar sangat baik pada mata pelajaran yang membutuhkan hafalan. 

Di samping itu cara mengajar guru pada setiap mata pelajaran berbeda-beda. 

Kondisi tersebut berpengaruh pada prestasi belajar yang berbeda dari setiap 

mata pelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi satu 

prediktor yaitu Y = 49,835 + 0,225X. Dari persamaan tersebut memberikan 
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arti bahwa setiap variabel motivasi memilih program studi ilmu sosial 

meningkat 1 (point), maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar siswa 

kelas XI program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang sebesar 0.225 

point. Dengan kata lain, meningkatnya motivasi memilih program studi ilmu 

sosial diikuti pula meningkatnya prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil uji keberartian diperoleh Fhitung sebesar 38,224 > Ftabel 

(4,027) yang berarti model regresi tersebut signifikan. Dari hasil uji kelinieran 

diperoleh Fhitung sebesar 1,609 < Ftabel (1,984) yang berarti model regresi 

tersebut linier. Hasil analisis ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

positif motivasi memilih program studi ilmu sosial (X) terhadap prestasi 

belajar (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh  rxy = 0,651. 

Hasil koefisien korelasi tersebut diuji signifikasinya menggunakan uji t, dan 

hasil perhitungan uji t diperoleh thitung sebesar 6,183 > ttabel (2,01). Karena thitung 

> ttabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Besarnya pengaruh dapat dilihat dari koefisien determinasi yaitu sebesar 

0,4237 yang berarti perubahan prestasi belajar siswa karena terpengaruh oleh 

motivasi memilih program studi ilmu sosial sebesar 42,37%, dan sisanya 

sebesar 57,63% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

antara lain: 

1. Motivasi memilih program studi ilmu sosial pada siswa kelas XI program 

studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang yang terdiri dari cita-cita, 

kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam membelajarkan siswa dalam 

kategori tinggi, yaitu sebesar 79,63%. Dan prestasi belajar yang dicapai 

siswa dalam kategori baik, meskipun masih ada empat mata pelajaran 

yang masih rendah ketuntasan belajarnya yaitu Ekonomi, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Jepang dan Sosiologi. 

2. Ada pengaruh yang positif motivasi memilih program studi ilmu sosial 

terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI program studi ilmu sosial 

SMA Negeri 10 Semarang. 

3. Variabel motivasi memilih program studi ilmu sosial memberikan 

pengaruh positif terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI program 

studi ilmu sosial SMA Negeri 10 Semarang sebesar 42,37%, dan sisanya 

sebesar 57,63% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas XI 

program studi ilmu sosial di SMA Negeri 10 Semarang, peneliti 

menyarankan: 

1. Karena minat merupakan hal pokok yang dijadikan sebagai kriteria dalam 

pemilihan program studi, maka dalam proses penjurusan, pihak sekolah 

diharapkan lebih memperhatikan minat dan kemampuan siswa. Jangan 

hanya beralasan untuk mengejar prestise saja, tetapi harus lebih 

mengutamakan pada pencapaian prestasi belajar siswa yang optimal.  
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