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SARI 
 
Dwi Wahyuni. 2005. Pengaruh Kesiapan Belajar, Motivasi Belajar dan 
Pengulangan Materi Pelajaran Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 
pada Siswa Kelas II MA Al Asror Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005. Jurusan 
Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 119 h. 
 
Kata Kunci : Kesiapan Belajar, Motivasi Belajar, Pengulangan Materi 
Pelajaran, Hasil Belajar. 
 

Hasil Belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
faktor intern (faktor yang ada dalam diri individu) maupun faktor eksternal (faktor 
yang ada di luar individu). Faktor intern dan ekstern yang dianggap besar peranannya 
dalam menentukan Hasil Belajar siswa dalam penelitian ini adalah Kesiapan Belajar, 
Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi Pelajaran. Namun, kebenaran argument ini 
perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Adakah pengaruh 
Kesiapan  Belajar, Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi Pelajaran secara 
simultan dan parsial terhadap Hasil Belajar pada Siswa Kelas II MA AL Asror 
Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005?, seberapa besar pengaruh Kesiapan  
Belajar, Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi Pelajaran secara simultan dan 
parsial terhadap Hasil Belajar pada Siswa Kelas II MA AL Asror Gunung Pati Tahun 
Pelajaran 2004/2005?. Penelitian  ini bertujuan untuk : mengetahui  pengaruh 
Kesiapan  Belajar, Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi Pelajaran secara 
simultan dan parsial terhadap Hasil Belajar pada Siswa Kelas II MA AL Asror 
Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005?, mengetahui seberapa besar pengaruh 
Kesiapan  Belajar, Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi Pelajaran secara 
simultan dan parsial terhadap Hasil Belajar pada Siswa Kelas II MA AL Asror 
Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005?. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II MA Al Asror 
Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 yang berjumlah 142 siswa. Pengambilan 
sample menggunakan teknik kluster random karena sample diambil dari kelas II A. 
Ada empat (4) variabel yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Kesiapan Belajar 
kelas II MA Al Asror, Motivasi Belajar kelas II MA Al Asror, Pengulangan Materi 
Pelajaran kelas II MA Al Asror dan Hasil Belajar kelas II MA Al Asror. 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
angket dan dokumentasi yaitu nilai ulangan umum semester 2 mata pelajaran 
ekonomi. Metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif, asumsi klasik dan 
analisis statistic. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh pelaksanaan Kesiapan 
Belajar termasuk kategori baik dengan persentase 77,52%, Motivasi Belajar termasuk 
kategori baik dengan persentase 77,76%, Pengulangan Materi Pelajaran termasuk 
kategori baik dengan persentase 76,95%. Uji asumsi klasik diperoleh berdistribusi 
normal, tidal terjadi multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Persamaan 
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regresinya diperoleh Y = 50,879 + 0,209 X1 + 0,316 X2 + 0,195 X3, sehingga terdapat 
pengaruh positif yang signifikan antara  Kesiapan Belajar, Motivasi Belajar dan 
Pengulangan Materi Pelajaran terhadap Hasil Belajar siswa kelas II MA Al Asror 
Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005. Dari hasil uji F atau uji simultan diperoleh 
F hitung sebesar 31,597% sedangkan Ftabel sebesar 2,82 dengan demikian F hitung > F tabel 
yang berarti Ho ditolak dan menerima Ha. Sedangkan hasil pengujian secara parsial 
diperoleh t hitung pada taraf signifikan 5% untuk masing-masing variabel sebesar 2,376 
untuk Kesiapan Belajar, 3,130 untuk Motivasi Belajar dan 2,322 untuk Pengulangan 
Materi Pelajaran dan itu berarti Ho ditolak dan menerima Ha. Koefisien determinasi 
(R2) yang diperoleh adalah 66,1% sedangkan sisanya sebesar 33,9% dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar penelitian. Besarnya kontribusi secara parsial masing-masing 
variabel bebas adalah 11,4% untuk Kesiapan Belajar, 18,2% untuk Motivasi Belajar 
dan 10,89% untuk Pengulangan Materi Pelajaran. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembhasan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Kesiapan Belajar, Motivasi Belajar dan 
Pengulangan Materi Pelajaran terhadap Hasil Belajar Kelas II MA Al Asror Gunung 
Pati baik secara simultan maupun parsial. Besarnya pengaruh secara simultan yang 
diberikan oleh ketiga variabel adalah 11,4% untuk Kesiapan Belajar, 18,2% untuk 
Motivasi Belajar dan 10,89% untuk Pengulangan Materi Pelajaran. Saran sekolah 
lebih meningkatkan fasilitas perpustakaan agar terjadi keseimbangan antara jumlah 
buku dengan jumlah siswa sehingga siswa dapat memanfaatkan berbagai buku yang 
ada di perpustakaan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka, pihak guru dalam 
mengajar hendaknya menggunakan media LKS, sehingga siswa dapat mempelajari 
materi pelajaran yang akan dipelajari di sekolah dan dapat digunakan untuk 
mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari dan dapat memanfaatkan buku-buku 
yang ada di perpustakaan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang dapat mengubah obyeknya. 

Pendidikan bersifat dinamis, melalui pendidikan kita dapat mempertahankan 

atau mengembangkan nilai-nilai yang kita kehendaki sesuai dengan usaha-

usaha pengembangan manusia seutuhnya. Melalui pendidikan sebagai suatu 

sistem kita dapat memiliki tata kehidupan masyarakat yang kita kehendaki 

seperti yang tertuang dalam ketetapan MPR No IV / MPR / 78  yang berbunyi: 

 “Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk 

meningkatkan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdaan, 

ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-

sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”. 

Oleh karena itu, pendidikan nasional harus dapat mempertebal iman dan 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat 

kebangsaan serta rasa kesetiakawanan sosial. Untuk itu, perlu dikembangkan 

iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta 

sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Pengembangan iklim belajar dan 

 

1 



 2

mengajar tersebut pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan suatu 

kegiatan belajar mengajar.  

Dalam proses pendidikan  titik beratnya terletak pada pihak anak didik 

yaitu akan terjadi proses belajar yang merupakan interaksi dengan 

pengalaman-pengalamannya. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan 

pada diri orang yang belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut teori, aspek kognitif dapat dipengaruhi oleh kesiapan belajar 

siswa. Kondisi siswa yang siap menerima pelajaran dari guru, akan berusaha 

merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Untuk 

dapat memberi jawaban yang benar tentunya siswa harus mempunyai 

pengetahuan dengan cara membaca dan mempelajarai materi yang akan 

diajarkan oleh guru. Dalam mempelajari materi tentunya siswa harus 

mempunyai buku pelajaran dapat berupa buku paket dari sekolah maupun 

buku diktat lain yang  masih relevan digunakan sebagai acuan untuk belajar. 

Kondisi siswa yang sehat akan lebih mudah untuk menerima pelajaran dari 

guru. Dengan adanya kesiapan belajar, siswa akan termotivasi untuk 

mengoptimalkan hasil belajarnya. 

Motivasi belajar merupakan salah satu karakteristik yang dapat 

mempengaruhi aspek afektif. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan 

memperhatikan dan berusaha untuk mengingat atas apa yang telah diajarkan 
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oleh guru, karena semua itu untuk mencapai cita-citanya. Motivasi belajar 

tidak hanya dipengaruhi faktor intern dari siswa saja tetapi juga dipengaruhi 

faktor ekstern yaitu dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Perhatian orang tua terhadap anak akan meningkatkan motivasi anak untuk 

belajar. Sarana yang ada disekolah mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar 

mengajar dan dapat memotivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi 

akan mempengaruhi hasil belajarnya karena siswa akan berusaha untuk 

mencoba mengerjakan soal-soal latihan terhadap materi pelajaran yang telah 

diberikan oleh guru. 

Latihan merupakan faktor psikomotor. Seringnya mengerjakan soal-soal 

latihan akan memberikan pemahaman bagi siswa, karena menjumpai berbagai 

macam soal dari yang mudah sampai yang sulit. Untuk mengerjakan soal-soal 

yang sulit harus membaca dan mempelajari kembali buku catatan atau buku 

diktat yang digunakan. Dengan kata lain mengadakan pengulangan materi 

pelajaran yang akan mempengaruhi hasil belajar.  

Hasil belajar dipengaruhi oleh kesiapan belajar, motivasi belajar dan 

pengulangan materi pelajaran sesuai dengan pendapat  Darsono (2000:26) 

mengemukakan bahwa prinip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat 

penting yang harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Kalau 

hal-hal tersebut diabaikan, dapat dipastikan pencapaian hasil belajar tidak 

optimal. Prinsip-prinsip belajar meliputi: kesiapan belajar; perhatian; motivasi; 
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keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang 

menantang; balikan dan penguatan; serta perbedaan individual. 

Pengajaran dikatakan berhasil atau tidak secara umum dapat dilihat dari 

dua segi, yakni kriteria ditinjau dari sudut proses pengajaran itu sendiri dan 

kriteria yang ditinjau dari sudut hasil atau produk belajar yang dicapai siswa. 

Sejalan dengan itu maka hasil belajar yang dicapai siswa, banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan siswa, dan lingkungan belajar terutama kualitas pengajaran.  

Berdasarkan survey pendahuluan, yang bersumber dari guru mata 

pelajaran ekonomi peneliti melihat kecenderungan bahwa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ekonomi kelas II MA Al Asror tidak 

menggunakan media LKS dan tidak semua siswa mempunyai buku diktat 

ekonomi sebagai acuan untuk di pelajari di rumah. Berkaitan dengan 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar, diketahui bahwa hasil belajar siswa 

kelas II MA Al Asror Gunung Pati dalam mata pelajaran ekonomi yang 

meliputi dua bahan kajian yaitu ekonomi dan akuntansi rendah. Nilai rata-rata 

mata pelajaran ekonomi kelas II pada semester gasal tahun pelajaran 

2004/2005 hanya mencapai 51 keterangan selengkapnya pada lampiran 1. Hal 

ini menunjukkan nilai ekonomi relatif rendah. 

 Kondisi semacam ini menimbulkan pemikiran dan keprihatinan, 

khususnya untuk hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Penyebab 

rendahnya hasil belajar dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya 



 5

inteligensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan, motivasi, pengulangan  materi, 

faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Kemungkinan hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas II rendah disebabkan dari kesiapan 

belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran. 

Melihat masalah tersebut, maka penulis mengambil judul “PENGARUH 

KESIAPAN BELAJAR, MOTIVASI BELAJAR DAN PENGULANGAN 

MATERI PELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR MATA 

PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS II MA  AL ASROR 

GUNUNG PATI TAHUN PELAJARAN 2004/2005 “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan 

yang timbul adalah: 

1. Adakah pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan 

materi pelajaran secara simultan dan parsial  terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror  Gunung Pati Tahun 

Pelajaran 2004/2005 

2. Seberapa besar pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan 

pengulangan materi pelajaran secara simultan dan parsial terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror  Gunung 

Pati Tahun Pelajaran 2004/2005 
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C. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh 

 Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang (Poerwadarminto, 1990:664). 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan 

materi pelajaran terhadap hasil belajar.  

2. Kesiapan Belajar 

 Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi (Slameto, 2003:113). 

 Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang 

membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban yang ada pada diri siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. 

3. Motivasi Belajar 

 Motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang 

berperilaku (Anni, 2004:110).  

 Motivasi  adalah daya penggerak yang memberikan kekuatan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang untuk melakukan usaha dalam mencapai 

suatu tujuan. 
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4. Pengulangan Materi 

 Pengulangan adalah suatu kegiatan untuk membantu memperbaiki semua 

kesan yang masih samar-samar untuk menjadi kesan-kesan yang 

sesungguhnya, yang tergambar jelas dalam ingatan (Djamarah, 2002:42). 

 Pengulangan  materi pelajaran adalah suatu kegiatan untuk mengatasi 

kelupaan dengan cara  mengulang materi yang telah disampaikan untuk 

memasukkan informasi ke dalam memori jangka panjang. 

5. Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004:4). 

 Yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang 

telah dicapai oleh siswa kelas II dalam menguasai mata pelajaran ekonomi 

yang tercermin dalam nilai ulangan umum semester 2 tahun pelajaran 

2004/2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan 

pengulangan materi pelajaran secara simultan dan parsial terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror Gunu8ng 

Pati  Tahun Pelajaran 2004/2005. 
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2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar 

dan pengulangan materi pelajaran secara simultan dan parsial terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror  

Gunung Pati Tahun Pelajaran 2004/2005. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

ekonomi, khususnya tentang pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar 

dan pengulangan materi pelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah 

serta dapat digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang. 

b. Bagi Fakultas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan 

dan perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan penelitian 
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c. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan bahan pustaka 

mengenai pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan 

materi pelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Hasil 

penelitian juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi guru-

guru khususnya guru ekonomi untuk memperhatikan dan memacu 

kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran 

pada siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kesiapan Belajar 

a. Pengertian Kesiapan 

Menurut Slameto (2003:113) mengemukakan kesiapan adalah 

keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi 

respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. 

Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh  atau 

kecenderungan untuk memberi respon. 

Menurut Thorndike yang dikutib dalam Slameto (2003:114) 

kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. 

Menurut Hamalik (2003:41) kesiapan adalah keadaan kapasitas 

yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran 

tertentu.  

Menurut Soemanto (1998:191) ada orang yang mengartikan 

readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat 

sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian 

tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat 

seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu 

Menurut Djamarah (2002:35) kesiapan untuk belajar merupakan 

kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. 

10 
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Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan, baik fisik maupun 

psikologis, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. 

Dari berbagai pendapat  diatas dapat disimpulkan  pengertian 

kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang 

membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban yang ada pada diri 

siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu 

b. Faktor-faktor Kesiapan 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar 

siswa. Di bawah ini di kemukakan faktor-faktor kesiapan belajar dari 

beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:  

1) Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan meliputi: 

a) Kondisi fisik yang tidak kondusif 

Misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain 

yang dibutuhkan untuk belajar. 

b) Kondisi psikologis yang kurang baik 

Misalnya gelisah, tertekan, dsb. merupakan kondisi awal yang 

tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. 

2) Menurut Slameto (2003:113) kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, 

yaitu: 

a) Kondisi fisik, mental dan emosional 

b) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan 

c) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah 

dipelajari 
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3) Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan meliputi: 

a) Kesiapan fisik 

Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, 

mengantuk, dan sebagainya) 

b) Kesiapan psikis 

Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi intrinsik. 

c) Kesiapan Materiil    

Misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa 

buku bacaan, catatan dll. 

4) Menurut Soemanto (1998:191) faktor yang  membentuk readiness, 

meliputi: 

a) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini menyangkut 

pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada 

umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. 

b) Motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan-

tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan 

diri. 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator 

kesiapan belajar adalah kondisi fisik siswa, mental, emosional, 

kebutuhan dan  pengetahuan. 

 Kondisi fisik yang dimaksud misalnya pendengaran, 

penglihatan, kesehatan. Kondisi mental menyangkut kepercayaan pada 
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diri sendiri, penyesuaian diri. Kondisi emosional konflik, tegang.  

Kebutuhan misalnya buku pelajaran, catatan pelajaran, perlengkapan. 

Pengetahuan misalnya membaca buku pelajaran, membaca berita di 

koran. 

c. Prinip-prinsip Kesiapan 

1) Menurut Slameto (2003:115) prinsip-prinsip kesiapan meliputi: 

a) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh 

mempengaruhi) 

b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk 

memperoleh manfaat dari pengalaman 

c) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kesiapan 

d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode 

tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

2) Menurut Soemanto (1998:192) prinsip bagi perkembangan 

readiness meliputi: 

a) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama 

membentuk readiness. 

b)  Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan 

fisiologis individu. 

c) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan 

fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah 

maupun yang rohaniah. 
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d) Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu 

terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam 

kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi 

perkembangan pribadinya.   

d. Aspek-aspek Kesiapan 

Menurut Slameto (2003:115) mengemukakan aspek-aspek 

kesiapan adalah: 

1) Kematangan (maturation) 

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan.  

2) Kecerdasan 

Di sini hanya dibahas perkembangan kecerdasan menurut J. Piaget. 

Menurut dia perkembangan kecerdasan adalah sebagai berikut: 

a) Sensori motor periode (0 – 2 tahun) 

Anak banyak bereaksi reflek, reflek tersebut belum 

terkoordinasikan. Terjadi perkembangan perbuatan sensori 

motor dari yang sederhana ke yang relatif lebih kompleks. 

b) Preoperational period (2 – 7 tahun) 

Anak mulai mempelajari nama-nama dari obyek yang sama 

dengan apa yang dipelajari orang dewasa. 
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c) Concrete operation (7 – 11 tahun) 

Anak mulai dapat berfikir lebih dulu akibat-akibat yang 

mungkin terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya, ia 

tidak lagi bertindak coba-coba salah (trial and error).  

d) Formal operation (lebih dari 11 tahun) 

Kecakapan anak tidak lagi terbatas pada obyek-obyek yang 

konkret serta: 

(1) Ia dapat memandang kemungkinan-kemungkinan yang 

ada melalui pemikirannya (dapat memikirkan 

kemungkinan-kemungkinan. 

(2) Dapat mengorganisasikan situasi/masalah 

(3) Dapat berfikir dengan betul (dapat berpikir yang logis, 

mengerti hubungan sebab akibat, memecahkan 

masalah/berpikir secara ilmiah) 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Sardiman (1987:73) mengemukakan kata “motif” 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan.  
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Menurut James. O. Whittaker dalam Darsono (2000:61) motivasi 

adalah suatu istilah yang sifatnya luas, yang digunakan dalam 

psikologi, yang meliputi kondisi-kondisi atau keadaan internal yang 

mengaktifkan atau memberi kekuatan kepada organisme, dan 

mengarahkan tingkah laku organisme mencapai tujuan. 

Menurut Gage and Berliner dalam Dimyati (1994:40) motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 

seseorang. 

Menurut Slameto (2003:170) motivasi yang oleh Eysenck dan 

kawan-kawan dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan 

tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari 

tingkah laku manusia. 

Menurut Anni (2004:110) sebagian besar pakar psikologi 

menyatakan bahwa motivasi merupakan  konsep yang menjelaskan 

alasan seseorang berperilaku. 

Menurut Nasution (2004:77) dalam bahasa sehari-hari motivasi 

dinyatakan dengan hasrat, keinginan, maksud, tekad, kemauan, 

dorongan, kebutuhan, kehendak, cita-cita, keharusan, kesediaan dan 

sebagainya. 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (1987:73) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.  
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Dari berbagai pendapat  diatas dapat disimpulkan  pengertian 

motivasi  belajar adalah daya penggerak yang memberikan kekuatan 

dan mengarahkan aktivitas seseorang untuk melakukan usaha dalam 

mencapai suatu tujuan. 

b. Elemen-elemen Motivasi 

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald dalam bukunya 

Sardiman (1987:73) motivasi mengandung tiga elemen penting yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 

membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem 

“neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena 

menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu 

muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni 

tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur 

lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan. 
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Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri 

manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, 

perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau 

keinginanya.  

Menurut Soemanto (1998:207) pada dasarnya, motivasi memiliki 

dua elemen, yaitu: 

1) Elemen Dalam (inner component) 

Element dalam ini berupa perubahan yang terjadi di dalam diri 

seseorang,berupa keadaan tidak puas. Rasa tidak puas   bisa timbul  

karena keinginan untuk memperoleh penghargaan, pengakuan serta 

berbagai macam kebutuhan lainnya. 

2) Element Luar (outer component) 

Elemen luar dari motivasi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh 

seseorang. Tujuan itu sendiri berada di luar diri seseorang itu, 

namun mengarahkan tingkah laku orang itu untuk mencapainya. 

c. Tingkatan Motivasi 

Menurut Nasution (2004:75) mengemukakan bahwa seorang ahli 

ilmu jiwa dalam motivasi ada suatu hierarki, yaitu motivasi itu 

mempunyai tingkatan-tingkatan dari bawah sampai ke atas yakni: 

1) Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, 

dan sebagainya. 
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2) Kebutuhan akan keamanan, (security) yakni rasa terlindung, bebas 

dari takut dan kecemasan. 

3) Kebutuhan akan cinta dan kasih: rasa diterima dan dihargai dalam 

suatu kelompok (keluarga, sekolah, teman sebaya). 

4) Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan 

bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, 

sosial, pembentukan pribadi. 

Suatu hal yang penting ialah, bahwa motivasi pada setiap tingkat 

yang di atas hanya dapat dibangkitkan apabila telah dipenuhi tingkat 

motivasi yang dibawahnya. Bila kita ingin anak belajar dengan baik 

(tingkat 5), maka haruslah terpenuhi tingkat (1) s/d (4). Anak yang 

lapar, merasa tak aman, yang tak dikasihi, yang tidak diterima sebagai 

anggota masyarakat kelas, yang guncang harga dirinya, tidak akan 

dapat belajar dengan baik. 

d. Fungsi Motivasi 

Menurut Nasution (2004:76) motivasi mempunyai tiga fungsi, 

yakni: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan  itu, 
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dengan menyampingkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat 

bagi tujuan itu. 

e. Jenis-jenis Motivasi 

Menurut Darsono (2000:63) jenis-jenis motivasi meliputi: 

1) Berdasarkan latar belakang perkembangannya: 

a) Motif Primer 

Adalah motif bawaan, tidak dipelajari. Motif ini timbul akibat 

proses kimiawi fisiologik yang terdapat pada setiap orang . 

termasuk dalam motif primer ini antara lain, rasa haus, lapar, 

hasrat seksual. 

b) Motif Sekunder 

Adalah motif yang diperoleh dari belajar melalui pengalaman. 

Yang tergolong dalam motif sosial ini ialah motif berprestasi, 

motif berafiliasi, dan motif berkuasa. 

2) Berdasarkan sifatnya: 

a) Motif Intrinsik 

Adalah motif yang timbul dari diri sendiri, tidak dipengaruhi 

oleh sesuatu di luar dirinya. Misalnya seorang siswa 

menyelesaikan pekerjaan rumah tentang soal-soal matematika, 

bertujuan untuk memahami konsep-konsep matematika melalui 

penyelesaian soal-soal itu, bukan karena takut kepada guru, 

atau ingin mendapat pujian dari guru. 
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b) Motif Ekstrinsik 

Adalah motif yang timbulnya dalam diri seseorang karena 

pengaruh dari rangsangan luar. Misalnya siswa yang 

menyelesaikan pekerjaan rumah, sekedar mematuhi perintah 

guru, kalau tidak dipatuhi guru akan memarahinya. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

Menurut Darsono (2000:64-67) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Cita-cita atau Aspirasi 

Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin 

dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target 

ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan 

yang mengandung makna bagi seseorang. 

2) Kemampuan Belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini 

meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, 

misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir. 

3) Kondisi Siswa 

Siswa adalah makluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi 

kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini 

berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. 

4) Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar 

diri siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan 
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individu pada umumnya, ada tiga yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

5) 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: 

gairah belajar. 

g. Upaya untuk meningkatkan motivasi 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar 

Ada beberapa prinsip yang terkait dalam proses belajar, misalnya 

perhatian siswa, keaktifan siswa, keterlibatan langsung siswa, 

pengulangan belajar, materi pelajaran yang merangsang dan 

menantang, pemberian balikan dan penguatan. 

2) Mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran 

Yang dimaksud unsur-unsur dinamis  dalam belajar ialah unsur-

unsur yang keberadaannya dapat berubah-ubah, dari tidak ada 

menjadi ada, dari keadaan melemah menjadi menguat. Misalnya 

suasana belajar, kondisi siswa. 
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3) Mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman atau kemampuan yang 

telah dimiliki oleh siswa 

Siswa lebih senang mempelajari materi pelajaran yang baru, 

apabila siswa mempunyai latar belakang pengalaman untuk 

mempelajari materi baru tersebut. Contoh yang diberikan guru 

hendaknya terdapat di lingkungan siswa. 

4) Mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa 

Setiap siswa mempunyai cita-cita untuk mencapai kesuksesan 

dalam belajar, namun tidak semua siswa mencapai kesuksesan  

tersebut. Kesuksesan biasanya dapat meningkatkan aspirasi, dan 

kegagalan mengakibatkan aspirasi rendah.  

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator motivasi 

belajar adalah cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi 

lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan sekolah. 

Cita-cita atau aspirasi yang dimaksud adalah tujuan belajar, 

berpendapat. Kemampuan belajar menyangkut daya pikir, perhatian. 

Kondisi lingkungan keluarga meliputi tindakan orang tua, suasana rumah, 

teguran orang tua. Kondisi lingkungan sekolah misalnya perpustakaan, 

saran guru.  
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3. Pengulangan Materi Pelajaran 

a. Pengertian Pengulangan Materi Pelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:43) mengemukakan teori 

pengulangan ada 3 yaitu: 

a) Teori Psikologi Daya 

Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada 

manusia yang terdiri atas daya: mengamati, menanggap, 

mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir dan sebagainya. 

Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang.    

b) Teori Psikologi Asosiasi atau Koneksionisme 

Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, 

dan dengan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu 

memperbesar peluang timbulnya respon benar. Seperti kata 

pepatah latihan menjadi sempurna. 

c) Psikologi Conditioning 

Menurut teori ini perilaku individu dapat dikondisikan dan belajar 

merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau 

respons terhadap sesuatu. Mengajar adalah membentuk suatu 

kebiasaan mengulang-ulang sesuatu perbuatan..  

Ketiga teori di atas menekankan pentingnya prinsip pengulangan 

dalam belajar walaupun dengan tujuan yang berbeda. Pertama 

pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa sedangkan yang kedua dan 

ketiga pengulangan untuk membentuk respon yang benar dan 
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membentuk kebiasaan-kebiasaan. Walaupun kita tidak dapat menerima 

bahwa belajar adalah pengulangan seperti yang dikemukakan ketiga 

teori diatas, karena tidak dapat dipakai untuk menerangkan semua 

bentuk belajar, namun prinsip pengulangan masih relevan sebagai 

dasar pembelajaran. Dalam belajar masih tetap diperlukan 

latihan/pengulangan. 

Menurut Sardiman (1988:43) untuk mengatasi kelupaan, 

diperlukan kegiatan “ulangan“. Mengulangi atau memeriksa dan 

mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari, maka kemungkinan 

untuk mengingat bahan pelajaran menjadi lebih besar. 

Menurut Djamarah (2002:42) pengulangan sangat membantu 

untuk memperbaiki semua kesan yang masih samar-samar untuk 

menjadi kesan-kesan yang sesungguhnya, yang tergambar jelas dalam 

ingatan. 

Menurut Purwanto (1998:103) seringkali mengulangi sesuatu, 

maka kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi 

makin dikuasainya dan makin mendalam. Sebaliknya , tanpa latihan 

pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang 

atau berkurang. 

Menurut Darsono (2000:28) latihan berarti siswa mengulang-

ulang materi yang dipelajari sehingga materi tersebut makin mudah 

diingat. Guru dapat mendorong siswa supaya melakukan pengulangan 

misalnya dengan memberi pekerjaan rumah, membuat laporan, 

mengadakan ulangan harian.  
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Menurut Anni (2004:91) model berikut merupakan upaya 

menunjukkan cara kerja memori dan membantu menjelaskan tindakan 

yang harus dilakukan oleh pembelajar dalam memperkuat memori. 

 

             Faktor              Mengulang      terekam             Mengingat 

 

 

                  Tidak Mengulang 

 

          Terlupakan 

Memperhatikan model tersebut tampak bahwa apabila tidak 

dilakukan pengulangan, maka informasi itu akan langsung terlupakan 

dan memori jangka pendek. Sebaliknya, apabila terjadi proses 

pengulangan, maka informasi itu akan terekam dan masuk ke dalam 

memori jangka panjang, sehingga informasi itu tidak mudah 

terlupakan.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengulangan  materi 

pelajaran adalah suatu kegiatan untuk mengatasi kelupaan dan 

memperbaiki semua kesan yang samar-samar dengan cara  mengulang 

materi yang telah disampaikan untuk memasukkan informasi ke dalam 

memori jangka panjang. 

b. Cara-Cara Mengulang (Review) 

Menurut Thabrani (1994:115) cara mengulang materi pelajaran 

sebagai berikut: 

1) Dilakukan untuk semua bahan yang akan diujikan  

Memori 
Jangka 
Pendek 

Memori 
Jangka 
Panjang 
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2) Usahakan untuk mengigat ide utamanya. Kesinambungan antara 

satu topik dengan topik yang lain dalam bab tersebut secara garis 

besar. Dapat menceritakan kembali apa yang dibahas dalam bab ini 

secara garis besar dan berurutan. 

3) Periksa apakah kesinambungan itu sesuai di ringkasan yang anda 

buat. 

4) Usahakan mengingat hal-hal penting dalam topik tersebut. 

Misalnya teknik tertentu, istilah khusus, atau dasar hukum suatu 

kegiatan. 

5) Dalam mengingat kesinambungan anda masih menemui kesulitan, 

baca kembali  paragraph yang bersangkutan. 

6) Usahakan untuk memperkirakan pertayaan apa yang akan keluar 

dari bab ini. 

7) Jika anda menghadapi ujian tengah semester dan masih ada 

pertanyaan yang tidak bisa anda jawab, bahaslah ini. 

8) Berdiskusi dengan kawan yang mengambil mata pelajaran yang 

sama akan sangat membantu. 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator 

pengulangan materi pelajaran adalah mengerjakan soal-soal latihan, 

membuat laporan, mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari, ulangan 

harian. 

 Mengerjakan soal-soal latihan yang dimaksud adalah sikap siswa 

mendapat soal guru, tindakan siswa mengahadapi permasalahan. Membuat 
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laporan menyangkut kesadaran siswa, tanggung jawab siswa. Mempelajari 

kembali apa yang sudah dipelajari meliputi waktu belajar siswa, kebiasaan 

siswa setelah mendapat materi. Ulangan harian misalnya tindakan siswa 

ketika gagal ulangan harian, tindakan siswa ketika sukses ulangan harian. 

 

4. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Hamalik (2003:154) mengemukakan belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan 

pengalaman.  

Menurut Anni (2004:2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mancakup segala sesuatu yang 

difikirkan dan dikerjakan . 

Menurut Darsono (2000:32) belajar adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan individu secara keseluruhan, baik fisik maupun psikis, 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Sardiman (1988:22) belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain sebagainya. 

Menurut Slameto (2003:2) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan 

untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Ciri-ciri belajar 

Menurut Slameto (2003:3) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 

pengertian belajar meliputi: 

1) Perubahan terjadinya secara sadar 

Berarti seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi 

adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara 

berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara  

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Contohnya kecakapan yang dimiliki seseorang akan 

terus berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 
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5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. Misalnya belajar mengetik. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan. 

c. Jenis-jenis belajar 

Menurut Gagne dalam bukunya Sudjana (1989:46) berpendapat 

bahwa belajar dapat dilihat dari segi proses  yakni: 

1) Belajar signal.  

Bentuk belajar ini paling sederhana yaitu memberikan reaksi 

terhadap perangsang. 

2) Belajar mereaksi perangsang melalui penguatan 

Yaitu memberikan reaksi yang berulang-ulang manakala terjadi 

reinforcement atau penguatan. 

3) Belajar membentuk rangkaian 

Yaitu belajar menghubung-hubungkan gejala/faktor/yang satu 

dengan yang lain, sehingga manjadi satu kesatuan (rangkaian) yang 

berarti. 
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4) Belajar asosiasi verbal 

 Yaitu memberikan reaksi dalam bentuk kata-kata, bahasa, 

terhadap perangsang yang diterimanya. 

5) Belajar memberikan hal yang majemuk 

Yaitu memberikan reaksi yang berbeda terhadap perangsang yang 

hampir sama sifatnya. 

6) Belajar konsep 

 Yaitu menempatkan obyek menjadi satu klasifikasi tertentu. 

7) Belajar kaidah atau belajar prinsip 

 Yaitu menghubung-hubungkan beberapa konsep. 

8) Belajar memecahkan masalah 

 Yaitu menggabungkan beberapa kaidah atau prinsip, untuk 

memecahkan persoalan. 

Belajar ditinjau dari proses, seperti dikemukakan di atas memberi 

petunjuk bagaimana perbuatan belajar itu dilakukan, atau bagaimana 

terjadinya perbuatan belajar.  

Menurut Slameto (2004:5)  jenis-jenis belajar ada 11, meliputi: 

1) Belajar bagian (part learning, fractioned learning) 

Dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar 

yang bersifat luas. Dalam hal ini individu memecah seluruh materi 

pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri 

sendiri.   
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2) Belajar dengan wawasan (learning by insight) 

Menurut Gesalt teori wawasan merupakan proses 

mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk 

menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan 

penyelesaian suatu persoalan. 

3) Belajar Diskriminatif (discriminatif learning) 

Suatu uasaha untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus dan 

kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku.  

4) Belajar global/keseluruhan (global whole learning) 

Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai 

pelajar menguasainya; lawan dari belajar bagian.  

5) Belajar insidental (insidental learning) 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu 

berarah-tujuan. Belajar disebut insidental bila tidak ada instruksi 

atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi yang 

akan diujikan.  

6) Belajar instrumental (instrument learning) 

Reaksi-reaksi seseorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh 

tanda-tanda yang mengarah pada siswa  akan mendapat hadiah, 

hukuman, berhasil atau gagal. 

7) Belajar intensional (intentional learning) 

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar insidental, 

yang akan dibahas lebih luas pada bagian berikut. 
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8)  Belajar laten (latent learning) 

Perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara 

segera, dan oleh karena itu disebut laten.  

9) Belajar mental (mental learning) 

Belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan observasi 

dari tingkah laku orang lain, membayangkan gerakan-gerakan 

orang lain.  

10) Belajar produktif (productive learning) 

Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip 

menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain.   

11) Belajar verbal (verbal learning) 

Belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan. 

Dasar dari belajar verbal diperlihatkan dalam eksperiment klasik 

dari Ebbinghaus.  

 

5. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Menurut Sugandi (2004:63) mengemukakan hasil belajar 

merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan”Apa yang harus digali, 

dipahami, dikerjakan siswa?” Hasil belajar ini merefleksikan 

keleluasaan, kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) dan 

digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik 

penilaian tertentu.   
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Menurut Anni (2004:4) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan apek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh pembelajar.  

Menurut Darsono (2000:112) mengukur hasil belajar termasuk 

dalam pengukuran psikologis. Dalam pengukuran psikologis ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip tersebut antara lain: 

1) Pengukuran psikologis bersifat tidak langsung (indirect) berarti 

untuk mengukur gejala hasil belajar perlu diungkap dahulu dengan 

alat yang disebut tes. 

2) Hasil pengukuran psikologis dipengaruhi oleh jenis instrumennya 

(tesnya). Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil ukur yang 

obyektif diperlukan alat yang valid dan reliabel. 

3) Hasil pengukuran psikologis diwarnai oleh kondisi orang yang 

diukur. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pengukuran hasil 

belajar itu perlu dilakukan dengan cermat, khususnya pada saat 

pengukuran hasil belajar berlangsung.  

Menurut Sardiman (1988:30) mengemukakan tujuan belajar 

adalah ingin mendapatkan pengetahuan , ketrampilan dan penanaman 

sikap mental/nilai-nilai. Pencapaian tujuan belajar berarti akan 

menghasilkan, hasil belajar. Relevan dengan uraian mengenai tujuan 

belajar tersebut, maka hasil belajar itu meliputi:  

1) hal ihwal keilmuwan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif) 
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2) hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif) 

3) hal ihwal kelakuan, ketrampilan atau penampilan (psikomotorik ) 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

pencapaian tujuan belajar yang ditunjukkan dengan perubahan 

perilakau siswa yang  dapat diukur dengan alat penilaian yang disebut 

dengan tes. 

b. Macam-macam tes sebagai hasil belajar 

Menurut Webster’s Collegiate yang dikutip dalam bukunya 

Arikunto (2001:32-39) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes ada 3 

macam yaitu: 

1) Tes Diagnostik 

Tes diagnostik adalah  tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-

kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang 

tepat. Yang termasuk dalam tes diagnostik adalah tes 

penempatan/penjurusan IPA. IPS dan Bahasa pada kelas III. 

2) Tes Formatif 

Tes formatif  untuk  mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk 

setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Yang termasuk dalam 

tes formatif adalah ulangan harian, mid semester. 
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3) Tes Sumatif 

Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian 

sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. 

Tujuannya untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar para 

siswa.  Yang termasuk dalam tes sumatif adalah ulangan umum 

pada akhir semester. 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi adalah hasil belajar dari tes 

sumatif atau ulangan umum mata pelajaran ekonomi yang berupa 

nilai/angka. 

 

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2003:54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  

a. Faktor Intern 

Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Faktor Jasmani 

a) Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu  jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, 
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kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan/kelainan-

kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. 

b) Cacat Tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang 

cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya 

ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat 

bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu.  

2) Faktor Psikologi 

a) Inteligensi 

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat 

inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 

mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. 

b) Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, 

jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka 

timbulah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar.  

c) Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 



 38

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak 

ada daya tarik baginya. 

d) Bakat 

Bakat itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang 

dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya 

lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia 

lebih giat lagi dalam belajarnya itu.    

e) Motif 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya 

mempunyai motif untuk berfikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan/menunjang belajar.  

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingakt/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Belajarnya akan lebih berhasil 

jika anak sudah siap (matang).  

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, 

karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, 

maka hasil belajarnya akan lebih baik. 
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3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam 

belajarnya. Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari 

kelelahan. 

b. Faktor Ekstern 

1) Faktor Keluarga  

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto 

Wirowidjojo dengan pertanyaannya yang menyatakan bahwa: 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh 

terhadap belajarnya. 

b) Relasi Antaranggota Keluarga 

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu 

diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. 

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian 

dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu 

hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri. 
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c) Suasana Rumah 

Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram. Di dalam suasana 

rumah yang tenang dan tenteram selain anak kerasan/betah 

tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi 

kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan 

kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar 

seperti ruang belajar, alat tulis, buku. Fasilitas belajar itu hanya 

dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

e) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila 

anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di 

rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, 

orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di 

sekolah. 

f) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak 
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ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

2) Faktor Sekolah 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar  yang 

kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang 

persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap 

siswa  atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, 

sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. 

Akibatnya siswa malas belajar. 

b) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. Jelaslah bahwa bahan 

pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. 

c) Relasi Guru dengan Siswa 

Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-

baiknya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa 
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membenci gurunya. Ia segan mempelajari mata pelajaran yang 

diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak maju. 

d) Relasi Siswa dengan Siswa 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang 

kurang menyenangkan  teman lain, mempunyai rasa rendah diri 

atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan 

dari kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya dan akan 

mengganggu belajarnya.   

e) Disiplin Sekolah 

Banyak sekolah yang dalam pelaksanaan disiplin kurang, 

sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam belajar, kurang 

bertanggung jawab, karena bila tidak melaksanakan tugas, toh 

tidak ada sangsi. Hal mana dalam proses belajar, siswa perlu 

disiplin, untuk mengembangkan motivasi yang kuat. 

f) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, 

karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu 

mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang 

diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan 

mempelancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 

kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan 

menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan 

lebih maju.  
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g) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar 

di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. 

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Memilih 

waktu sekolah yang tepat akan memberi pengaruh yang positif 

terhadap belajar. 

h) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa 

merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Guru dalam 

menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing. Yang penting tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai. 

i) Keadaan Gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik 

merek masing-masing menuntut keadan gedung dewasa ini 

harus memadai di dalam setiap kelas. Bagaimana mungkin 

mereka dapat belajar dengan enak, kalau kelas itu tidak 

memadai bagi setiap siswa.  

j) Metode Belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal 

ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat 

akan efektif pula hasil belajar siswa itu. Juga dalam pembagian 
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waktu untuk belajar. dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan 

meningkatkan hasil belajar.  

3) Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat 

supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin 

memilih kegiatan yang mendukung belajar. Kegiatan itu 

misalnya kursus bahasa Inggris, kelompok diskusi.   

b) Mass Media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, 

surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap 

siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media 

yang jelek juga berpengaruh jelek terhadap siswa.  

c) Teman Bergaul 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah 

diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik 

dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari 

orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana (jangan terlalu 

ketat tetapi juga jangan lengah) 

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masayarakat di sekitar siswa juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Anak/siswa tertarik untuk ikut berbuat 

seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. 
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Menurut Caroll dalam bukunya Sudjana (1989:40) berpendapat 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa di pengaruhi oleh lima faktor, 

yakni (a) bakat pelajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c) 

waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) 

kualitas pengajaran, dan (e) kemampuan individu. Empat faktor yang 

tersebut di atas (a b c d) berkenaan dengan kemampuan individu dan 

faktor (d) adalah faktor di luar individu (lingkungan). 

Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang 

logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan 

tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus 

merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Ia 

harus berusaha mengerahkan segala daya dan upaya untuk dapat 

mencapainya. 

Lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil 

belajar di sekolah, ialah  kwalitas pengajaran. Ada tiga unsur dalam 

kwalitas pengajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

yakni: 

1) Kompetensi Guru 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan rincian, kemampuan 

guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan 

materi pelajaran memberikan sumbangan 32,58% dan sikap 

guru terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%.   
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2) Karakteristik Kelas 

a) Besarnya kelas (class size) 

Ukuran yang biasa digunakan ialah ratio guru dengan 

siswa. Pada umumnya dipakai ratio 1 : 40, artinya satu 

orang guru melayani 40 siswa. Diduga makin besar jumlah 

siswa yang harus dilayani guru dalam satu kelas, makin 

rendah kualits pengajaran. 

b) Suasana belajar 

Suasana belajar yang demokratis akan memberi peluang 

mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan 

suasana belajar yang kaku, disiplin yang ketat dengan 

otoritas ada pada guru.  

c) Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia   

Sering kita temukan bahwa guru merupakan satu-satunya 

sumber belajar di kelas. Situasi ini kurang menunjang 

kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai 

siswa tidak optimal. 

3) Karakteristik Sekolah  

Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin sekolah, 

perpustakaan yang ada di sekolah, letak geografis sekolah, 

lingkungan sekolah, estetika dalam arti sekolah memberikan 

perasaan nyaman, dan kepuasan belajar bersih, rapih dan 

teratur. 
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7. Mata Pelajaran Ekonomi 

Mata pelajaran ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran akuntansi. 

Pengertian ekonomi adalah pengetahuan mengenai peristiwa dan 

persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan 

(pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber yang terbatas 

(kurikulum, 1993:1). 

Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi 

(Haryono, 2000:5). 

Karakterisrik mata pelajaran ekonomi adalah: (1) berangkat dari 

fakta atau gejolak ekonomi yang nyata, (2) mengembangkan teori-teori 

untuk memperjelas fakta secara rasional, (3) analisis yang digunakan 

umumnya metode pemecahan masalah, (4) intinya memilih alternatif yang 

terbaik, (5) lahir karena adanya kelangkaan sumber pemuas kebutuhan 

manusia (kurikulum, 2004:2). 

Karakteristik mata pelajaran akuntansi adalah: (1) seperangkat 

pengetahuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, (2) 

materinya berupa pokok-pokok bahasan, (3) pokok-pokok bahasan 

tersebut diurutkan sesuai dengan sekuensial proses akuntansi (kurikulum, 

2004:3)  
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8. Kerangka Berfikir 

Dengan adanya kesiapan belajar terhadap suatu obyek atau aktivitas 

maka akan mendorong seseorang lebih mencurahkan perhatiannya pada 

obyek terebut. Dalam proses belajar kesiapan menyebabkan seseorang 

belajar secara aktif, sungguh-sungguh dan penuh gairah. Belajar yang 

penuh kesiapan akan menumbuhkan hasil yang memuaskan, tetapi 

sebaliknya belajar tanpa kesiapan memungkinkan hasil yang dicapai 

kurang memuaskan. 

Motivasi merupakan daya pendorong dalam melakukan berbagai 

aktivitas. Dalam proses belajar mengajar, motivasi yang timbul dari diri 

sendiri maupun yang berasal dari luar sangat penting, yaitu dalam usaha 

untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam belajar, motivasi mempunyai 

peranan yang sangat penting, bahwa semakin tinggi tingkat motivasi 

belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai, 

sebaliknya rendah tingkat motivasi belajar siswa, maka semakin rendah 

pula hasil belajar yang dicapai. 

Dalam belajar, pengulangan materi pelajaran mempunyai peranan 

yang sangat penting, sebab dengan adanya pengulangan materi pelajaran 

siswa akan berusaha akan membuka, membaca dan memahaminya atas 

materi yang telah diberikan oleh guru pada waktu di sekolah. Selain itu, 

dengan adanya pengulangan materi pelajaran maka guru akan mengetahui 

tentang penguasaan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa. 

Jadi seorang siswa yang sering melakukan pengulangan materi pelajaran 
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baik di rumah maupun di sekolah akan memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan, dan sebaliknya apabila siswa yang tidak pernah melakukan 

pengulangan materi pelajaran hasil belajarnya juga rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berfikir di atas penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara kesiapan belajar, motivasi 

belajar, dan pengulangan materi pelajaran terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati Tahun 

Pelajaran 2004/2005    

Kesiapan Belajar: 
- Kondisi fisik siswa 
- Mental 
- Emosional 
- Kebutuhan 
- Pengetahuan 

Motivasi Belajar: 
- Cita-cita atau aspirasi 
- Kemampuan belajar 
- Kondisi lingkungan keluarga 
- Kondisi lingkungan sekolah 

Pengulangan Materi Pelajaran: 
- Mengerjakan soal-soal latihan 
- Membuat laporan 
- Mempelajari kembali apa yang 

sudah dipelajari 
- Ulangan harian 

HASIL  
BELAJAR 

Nilai Ulangan 
Umum Pelajaran 

Ekonomi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan 

sample. Menurut Arikunto (1998:117) penelitian sample adalah penelitian yang 

hanya akan meneliti sebagian dari populasi. Metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

A. Populasi 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kela II MA Al Asror 

Gunung Pati  tahun pelajaran 2004/2005 yang terdiri dari kelas II A, kelas II 

B, kelas II C sebanyak 142 siswa. 

 

B. Sampel 

Menurut Arikunto (1998:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sebagai wakil dari populasi, sample harus benar-benar 

reprentatif dalam arti segala karakteristik dari populasi hendaknya tercermin 

pula dalam sample yang diambil (Sudjana, 1996:6) 

Dalam penelitian ini sampel diambil dari salah satu kelas diantara kelas-

kelas yang ada pada populasi. Populasi dikelompokkan menjadi beberapa 

kelas, yaitu ada 3 kelas, terdiri dari kelas II A, II B dan II C kemudian 

dilakukan pengundian terhadap 3 kelas tersebut. Hasil pengundian yang 

menjadi sample adalah kelas II A karena menggunakan kluster random 

sampling yaitu dilakukan terhadap sejumlah kelompok atau kluster tanpa 
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memperhatikan jumlah unit sample di dalam setiap kelompok/kluster. Kelas 

yang terpilih sebagai sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama. Ini 

dilihat dari beberapa persamaan berikut, bahwa setiap individu: 

1. Mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan banyak jam pelajaran 

yang sama. 

2. Menggunakan buku sumber yang sama dan diajar oleh guru yang sama 

     Tabel 1: Gambar  Populasi dan Sampel 

Jumlah Populasi Kelas 
L P Jumlah 

Sampel 

A 
B 
C 

20 
24 
25 

28 
24 
21 

48 
48 
46 

48 
- 
- 

Jumlah 69 73 142 48 
       Sumber: Dokumen Guru Mata Pelajaran Ekonomi 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:99) variabel penelitian adalah obyek penelitian, 

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

dimaksud adalah: 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi 

sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependent (variabel terikat). 

Jadi variable bebas  adalah variabel yang mempengaruhinya (Sugiyono, 

2003:3) 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya di beri symbol X, meliputi: 

a. Kesiapan belajar yang diberi simbol X1 

Indikatornya: 

1) Kondisi fisik siswa 

2) Mental 

3) Emosional 
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4) Kebutuhan 

5) Pengetahuan 

b. Motivasi yang diberi simbol X2  

Indikatornya: 

1). Cita-cita atau aspirasi 

2). Kemampuan belajar 

3). Kondisi lingkungan keluarga 

4). Kondisi lingkungan sekolah 

c. Pengulangan Materi Pelajaran yang diberi simbol X3 

Indikatornya: 

1). Mengerjakan soal-soal latihan  

2). Membuat laporan 

3). Mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari 

4). Ulangan harian  

Variabel-variabel tersebut di atas akan di ukur dengan perolehan 

skor setelah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diberikan dalam bentuk angket. 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2002:3) 

 Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar yang 

diberi simbol Y. Hasil belajar yang digunakan adalah hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi yang dinyatakan dalam angka yang akan diambil dari 
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nilai ulangan umum pelajaran ekonomi pada semester 2 tahun pelajaran 

2004/2005. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Angket 

Menurut Arikunto (1998:140) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi 

pelajaran pada siswa kelas II semester 2 MA Al asror Gunung Pati Tahun 

Pelajaran  2004/2005. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih  

(Arikunto, 1998:141). 

 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (1998:236) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data tentang daftar nama, jumlah siswa yang menjadi 

populasi serta untuk penentuan sampel, nilai ulangan umum semester 2 
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(dua) mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA Al Asror  Gunung 

Pati Tahun Pelajaran 2004/2005.  

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

  Validitas dan reliabilitas dapat diketahui dengan melakukan uji coba 

instrument. Menurut Arikunto (1998:211) sebaiknya subyek uji coba diambilkan 

dari populasi yang nanti tidak akan dikenai penelitian. 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (1998:160) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑
∑∑ ∑
−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN  

Keterangan: 

RXY : koefisien korelasi X terhadap Y 

N : jumlah responden 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan Rxy tabel dengan taraf 

signifikansi 5% jika Rxy hitung lebih besar daripada Rxy butir soal 

dikatakan valid.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan menggunakan komputer 

(lihat pada lampiran) bahwa nilai korelasi antara item pertanyaan dengan 

total skor variable memiliki nilai yang lebih besar dari 0,444 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden valid. 

2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1998:173) reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabilitas artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Reliabilitas dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Alpha karena instrumen yang digunakan berupa angket dan skornya 

bukan 1 dan 0. 

R11 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−1k
k  ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂Σ

− 2
1

2

1 b  

Keterangan: 

R11 : reliabilitas instrumens 

k : banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal 

Σ∂ 2
b

 : jumlah varians total 

∂ 2
1  : varians total 

Suatu instrumen dikatakan reliable jika tes tersebut dapat dipercaya 

atau stabil dan produktif. Berdasarkan hasil uji coba angket pada 30 
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responden, diperoleh r11 sebesar 0,9335 > r table (0,444) yang berarti angket 

tersebut reliable sehingga dapat digunakan sebagai alat penelitian. 

  

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun 

metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing indikator dalam setiap variable agar lebih mudah dalam 

memahaminya. Rumus yang digunakan adalah: 

 % = %100x
N
n  

Keterangan: 

N = nilai yang diperoleh 

N = jumlah total responden 

% = persentase 

(Ali, 1994:188) 

Untuk mengetahui distribusi masing-masing variable yang 

pengumpulan datanya dengan menggunakan kuisioner (angket), setiap 

indicator dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan 

diberi skor, yaitu: 

a. Untuk jawaban pertanyaan yang bersifat positif 

  Jika memilih jawaban a diberi skor 4 

  Jika memilih jawaban b diberi skor 3 



 57

  Jika memilih jawaban c diberi skor 2 

  Jika memilih jawaban d diberi skor 1 

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam pertanyaan positif adalah 

nomor soal 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30.  

b. Untuk jawaban pertanyaan yang bersifat negatif 

   Jika memilih jawaban a diberi skor 1 

  Jika memilih jawaban b diberi skor 2 

  Jika memilih jawaban c diberi skor 3 

  Jika memilih jawaban d diberi skor 4 

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam pertanyaan negatif adalah 

nomor soal 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29. 

Jika perhitungan yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria untuk masing-masing komponen kesiapan belajar (X1), 

motivasi belajar (X2) dan pengulangan materi pelajaran (X3). Cara 

menentukan besarnya tabel criteria adalah: 

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

 = 
%100

min
x

imalskor
maksimalskor

 

b. Menentukan angka persentase terendah 

 = 
%100min x

maksimalskor
imalskor

 

c. Menentukan rentang persentase 

 = % tertinggi - % terendah 

d. Menentukan kelas interval persentase 

 = % tertinggi: skor maksimal 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2005:110) uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antara variable independent/bebas yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna 

(Algifari, 2000:84). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas adalah dengan cara mengkorelasikan antar variable 

dan apabila korelasinya signifikan maka antar variable bebas tersebut 

terjadi multikolinieritas (Algifari, 2000:85). 

c. Uji Heterosdekasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homodeskatisitas atau 

tidak mengandung heterokedastisitas. 

Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variable 

terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
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tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

distudentized (Ghozali, 2005:105). 

3. Analisis Statistik 

a. Metode Analisis Regresi Linier 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Model 

analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 

variable bebas dengan variable terikat, yaitu antara kesiapan belajar 

(X1), motivasi belajar (X2) dan pengulangan materi pelajaran (X3) 

terhadap hasil belajar ekonomi (Y). Selain itu juga untuk mengetahui 

sejauh mana besarnya pengaruh antara variable bebas dengan variable 

terikat, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial. 

Spesifik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 (Gujarati, 1999) 

dimana : 

Y = Variabel hasil belajar ekonomi 

X1 = Kesiapan belajar 

X2 = Motivasi belajar 

X3 = Pengulangan materi pelajaran 

β1β2β3 = Koefisien regresi 

e  = Kesalahan pengganggu 
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Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan cara 

sebagai  berikut :  

1) Uji F-statistik 

Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

seluruh variabel independen (X1 ,  X2 dan X3) secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen (Y). Nilai F 

dapat dicari dengan rumus : 

fhit  = R2/(K-1)  
        (1-R2)/(n-k) 

Hipotesis untuk uji F : 

Ho : a1=a2=a3=0, artinya tidak ada pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Ha : a1≠a2≠a3=0, artinya terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat. 

2) Uji t-statistik 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t-statistik hitung 

dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

thit  = Koefisien Regresi (βi) 
             Standar Deviasi βi 

Hipotesis untuk uji t : 

Ho :  a1=a2=a3=0, artinya tidak ada pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Ha : a1≠a2≠a3≠0, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 
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b. Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

terikat (Ghozali, 2005:83). 

Hanya kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka (R2 ) pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu sebaiknya 

digunakan nilai adjusted R2. 

c. Menentukan Koefisien Determinasi Parsial 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh 

masing-masing predictor atau secara parsial, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

SE% Xn = %100x
JK

yxa

total

nn∑  

(Hadi, 2000:46) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner pada siswa kelas II MA Al Asror 

Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 kemudian dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan komputer SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 

10.0 diperoleh hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif masing-masing indikator dalam setiap variabel 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisis deskriptif kesiapan belajar 

Berdasarkan penskoran hasil angket variabel kesiapan belajar 

diperoleh hasil bahwa secara umum kesiapan belajar siswa kelas II 

MA  Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 mempunyai 

persentase yang baik yaitu 77,52%. 

Indikator variabel kesiapan belajar terdiri dari kondisi fisik siswa, 

mental, emosional, kebutuhan dan pengetahuan. Analisis deskriptif 

kesiapan belajar tampak pada table 2 sebagai berikut: 

 Tabel 2: Hasil Analisis Deskriptif Kesiapan Belajar 
        Indikator Skor (%) Kategori 
Kondisi Fisik Siswa 
Mental 
Emosional 
Kebutuhan 
Pengetahuan 

78,65 
79,69 
79,43 
78,99 
69,53 

 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

 Sumber: Data setelah diolah 
 

62 



 63

 Berdasarkan tabel analisis tersebut tampak bahwa kondisi fisik 

siswa, mental, emosional, kebutuhan, pengetahuan siswa kelas II MA 

Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 berada dalam 

kategori baik yaitu pada interval 62,50% sampai dengan 81,25%. 

b. Analisis deskriptif motivasi belajar 

Berdasarkan hasil olah data tampak bahwa secara umum motivasi 

belajar siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 

2004/2005 mempunyai persentase yang baik yaitu 77,76%. Motivasi 

belajar yang berpengaruh pada hasil belajar ditunjukkan oleh indikator 

cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi lingkungan 

keluarga, kondisi lingkungan sekolah. Analisis  deskriptif indikator 

motivasi belajar tampak pada table 3 sebagai berikut: 

 Tabel 3: Hasil Analisis Deskriptif  Motivasi Belajar 
Indikator Skor (%) Kategori 

Cita-cita atau aspirasi 
Kemampuan belajar 
Kondisi lingkungan keluarga 
Kondisi lingkungan sekolah 

80, 21 
77,08 
74,48 
81,25 

Baik 
Baik 
Baik 

Sangat baik 
 Sumber: data setelah diolah 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut tampak bahwa kondisi 

lingkungan sekolah berada dalam kategori sangat baik yaitu 81,25%. 

Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan sekolah di MA Al Asror 

Gunung Pati sangat baik. Sedangkan cita-cita atau aspirasi, 

kemampuan belajar, dan kondisi lingkungan keluarga berada dalam 

kategori baik yaitu pada interval 62,50% sampai dengan 81,25%. 
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c. Analisis deskriptif pengulangan materi pelajaran 

Dari analisis data diketahui bahwa secara umum pengulangan 

materi pelajaran siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati tahun 

pelajaran 2004/2005 mempunyai persentase yang  baik yaitu 76,95%. 

Indikator yang menunjukkan adanya pengulangan materi pelajaran 

yang diukur dengan menggunakan angket adalah mengerjakan soal-

soal latihan, membuat laporan, mempelajari kembali apa yang sudah 

dipelajari dan ulangan harian. Analisis deskriptif indikator 

pengulangan materi pelajaran tampak pada tabel 4 sebagai berikut: 

 Tabel 4: Hasil Analisis Deskriptif Pengulangan Materi Pelajaran 
Indikator Skor (%) Kategori 

Mengerjakan soal-soal latihan 
Membuat laporan 
Mempelajari kembali apa yang sudah 
dipelajari 
Ulangan harian 

76,82 
80,99 

 
71,88 
78, 13 

Baik 
       Baik 

 
Baik 
Baik 

 Sumber: data setelah diolah 
 

Berdasarkan tabel analisis tersebut tampak bahwa mengerjakan 

soal-soal latihan, membuat laporan, mempelajari kembali apa yang 

sudah dipelajari dan ulangan harian siswa kelas II MA Al Asror 

Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 berada dalam kategori baik 

yaitu berada pada interval 62,50% sampai dengan 81,25%. Ini berarti 

bahwa sebagian besar siswa kelas II MA Al Asror  sudah melakukan 

pengulangan materi pelajaran dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar.  
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d. Analisis deskriptif hasil belajar 

Hasil belajar siswa yang ditunjukkan dalam ulangan umum 

semester II tampak pada table 5 sebagai berikut: 

 Table 5: Nilai Ulangan Umum 
Nilai Jumlah Kategori 
< 55 

55 – 69 
70 – 84 
85 - 100 

- 
6 
42 
- 

Kurang baik 
Cukup baik 

Baik 
Sangat baik 

       Sumber: data setelah diolah 

Sebagian besar siswa (42 orang) mempunyai nilai ulangan umum 

yang baik yaitu antara 70 sampai dengan 84 dan hanya ada enam orang 

siswa yang termasuk dalam kategori cukup baik yaitu antara 55 sampai 

dengan 69. 

2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran menunjukkan 

bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 45o
, 

dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel 

penelitian berdistribusi normal. Lebih jelasnya penyebaran plot 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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 Gambar 1: Grafik Uji Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Model regresi ganda yang baik untuk menjelaskan variabel 

terikat yaitu tidak mengandung multikolinieritas yaitu antar variable 

bebas tidak ada hubungan yang sempurna. Pengujian ada tidaknya 

multikolinieritas antara variable bebas dapat dilihat dari VIF. Dari 

hasil uji multikolinieritas seperti pada lampiran untuk kesiapan 

belajar 1,320, motivasi belajar 2,491 dan pengulangan materi 

pelajaran sebesar 2,499. Nilai VIF > 0,1 atau sama dengan nilai VIF 

< 10 maka dapat disimpulkan tidak mengandung multikolinieritas 

c. Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for 

Windows release 10 diperoleh scatter plot yang tidak membentuk 

pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala 
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heteroskedastisitas. Lebih jelasnya pola scatter plot  dari hasil 

perhitungan diperlihatkan di bawah ini. 

    Gambar 2: Grafik Uji Heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Analisis Statistik 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS tampak pada table 6  sebagai berikut: 

   Tabel 6: Model Persamaan regresi dan Uji parsial  
Coefficientsa

50.879 .209 .316 .195
3.062 .088 .101 .084

.232 .419 .312
16.619 2.376 3.130 2.322

.000 .022 .003 .025
.570 .764 .740
.337 .427 .330
.202 .266 .197
.758 .401 .400

1.320 2.491 2.499

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficient
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) X1 X2 X3
1

Model

Dependent Variable: Ya. 
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi: 

Y = 0,209 X1 + 0,316 X2 + 0,195 X3 + 50,879 

Melalui persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi 

kenaikan 1 skor untuk kesiapan belajar akan diikuti kenaikan hasil 

belajar siswa sebesar 0,209. Setiap terjadi kenaikan 1 skor motivasi 

belajar, maka hasil belajar siswa akan mengalami kenaikan sebesar 

0,316. begitu juga dengan pengulangan materi pelajaran, setiap terjadi 

kenaikan 1 skor pengulangan materi pelajaran akan diikuti dengan 

kenaikan hasil belajar siswa 0,195.  

b. Uji F atau Uji Simultan 

Secara simultan ke tiga variabel bebas diuji keberartiannya dengan 

menggunakan uji F. Hasil perhitungan dengan Profram SPSS tampak 

pada tabel  7 sebgai berikut: 

                  Table 7: Hasil Uji F 

ANOVAb

320.343 3 106.781 31.597 .000a

148.695 44 3.379
469.039 47

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari hasil uji simultan tersebut diperoleh Fhitung sebesar 31,597 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05, yang bearti bahwa Ho ditolak dan 

menerima Ha. Dengan diterimanya hipotesis alternatif (Ha) berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara kesiapan belajar, motivasi belajar dan 
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pengulangan materi pelajaran secara simultan terhadap hasil belajar 

siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005.   

c. Uji t atau Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan 

tabel 6 diketahui bahwa secara parsial diperoleh thitung sebesar 2,376 

dengan probabilitas 0,022<0,05 untuk variabel kesiapan belajar, yang 

bearti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial kesiapan 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas II. 

Variabel motivasi belajar diperoleh thitung sebesar 3,130 dengan 

probabilitas 0,003<0,05 yang bearti motivasi belajar berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap hasil belajar siswa kelas II. 

Sedangkan untuk variabel pengulangan materi pelajaran diperoleh 

thitung sebesar 2,322 dengan probabilitas 0,025<0,05 yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara pengulangan materi 

pelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas II.  

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Harga R2 atau koefisien determinasi dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh 

variabel kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi 

pelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas II secara simultan. 
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Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

dilihat dari hasil koefisien determinasi (R-square) seperti pada tabel 8 

sebagai berikut. 

Table 8: Koefisien Determinasi Simultan 
Model Summaryb

.826a .683 .661 1.8383 .683 31.597 3 44 .000 1.664
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
he Estimate

R Square
ChangeF Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh R-square sebesar 

0,683. Sedangkan Adjusted R-square sebesar 0,661, hal ini berarti 

bahwa pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan 

materi pelajaran terhadap hasil belajar  secara simultan   adalah 66,1% 

dan selebihnya 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

e. Koefisien Determinasi Parsial 

Besarnya koefisien determinasi parsial masing-masing prediktor 

digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan  table 6 di atas tampak bahwa koefisien korelasi 

parsial untuk kesiapan belajar 0,337 sehingga r2 untuk variabel ini 

sebesar (0,337)2 yaitu 0,114 yang berarti bahwa sumbangan efektif 

untuk kesiapan belajar terhadap peningkatan hasil belajar sebesar 

11,4%. Korelasi parsial untuk motivasi belajar sebesar 0,427 sehingga 

r2 untuk variabel ini sebesar (0,427)2  yaitu  0,182  yang  berarti  bahwa  
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sumbangan efektif untuk motivasi belajar terhadap hasil belajar 

sebesar 18,2%. Korelasi parsial untuk pengulangan materi pelajaran 

sebesar 0,330 sehingga r2 untuk variabel ini sebesar (0,330)2 yaitu 

0,109 yang bearti bahwa sumbangan efektif untuk pengulangan materi 

pelajaran terhadap peningkatan hasil belajar sebesar 10,89%.  

Dari koefisien korelasi parsial tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi belajar mempunyai sumbangan/kontribusi paling tinggi, 

diikuti oleh kesiapan belajar dan pengulangan materi pelajaran.  

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Kesiapan Belajar, Motivasi Belajar dan Pengulangan Materi 

Pelajaran Terhadap Hasil Belajar 

Kesiapan belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran 

merupakan prinsip-prinsip belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Semakin baik kesiapan belajar siswa, semakin tinggi motivasi 

belajar siswa dan semakin seringnya melakukan pengulangan materi 

pelajaran maka akan semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Selama mengikuti kegiatan  belajar mengajar kesiapan belajar siswa 

yang terdiri dari kondisi fisik siswa, mental, emosional, kebutuhan dan 

pengetahuan turut menentukan pencapaian hasil belajarnya. Semakin baik 

kesiapan belajar seseorang akan mempermudah siswa dalam menerima 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga hasil yang diperoleh 

akan baik pula. 
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Dengan adanya motivasi yang terdiri dari cita-cita atau aspirasi, 

kemampuan belajar, kondisi lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan 

sekolah akan turut menentukan keberhasilan seorang siswa. Motivasi 

belajar yang ada pada diri siswa dapat menentukan baik tidaknya dalam 

mencapai tujuan sehingga semaakin besar motivasi belajarnya maka akan 

semakin besar pula keberhasilan dalam belajarnya. 

Selain itu adanya pengulangan materi pelajaran juga akan menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Materi pelajaran dapat dipahami dan mudah 

diingat ketika siswa sering melakukan pengulangan materi sehingga hasil 

belajarnya juga akan lebih baik. 

Dengan demikian hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kesiapan 

belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran. Besarnya 

pengaruh secara simultan ketiga variabel bebas tersebut adalah 66,1%. 

Hasil ini termasuk tinggi sehingga ketiga variabel tersebut benar-benar 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap hasil belajar siswa.  

2. Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa ada pengaruh positif 

pada indikator kesiapan belajar terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. 

Koefisien untuk variabel 0,316 dan sumbangan parsial sebesar 11,36%. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesiapan belajar yang baik 

dari siswa yang besangkutan maka siswa akan lebih siap dalam menerima 

materi pelajaran yang nantinya ditunjukkan dengan perolehan hasil belajar 

yang baik.  
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Kondisi fisik adalah salah satu bagian yang harus benar-benar 

diperhatikan oleh siswa. Karena dengan kondisi fisik yang baik tidak 

mudah sakit-sakitan akan membantu seseorang dalam menerima materi 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah akan dapat menurunkan 

kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi pelajaran yang dipelajari 

kurang atau tidak akan berbekas. Kesehatan siswa dapat dilihat dari pola 

makanan yang dikonsumsinya. Kebanyakan siswa kurang memperhatikan 

kualitas gizi dari makanan yang dimakannya sehingga gizi yang 

diperlukan oleh tubuh masih kurang. Dari hasil analisis deskriptif 

diketahui bahwa kondisi fisik siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati 

tahun pelajaran 2004/2005 adalah 78,65% yang termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kondisi 

fisik yang baik, yang berarti pula siswa jarang mengalami sakit sehingga 

tidak mengganggu dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi mental siswa yang baik akan membuat siswa senang dan 

santai dalam mengikuti pelajaran. Materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru akan mudah dipahami dan memberikan kesan dalam dirinya, 

sehingga setelah pelajaran selesai dapat membekas dan mudah diingat. 

Gangguan mental yang biasanya dialami oleh siswa disebabkan siswa 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga 

dalam mengikuti pelajaran merasa terkekang dan terpaksa. Mengakibatkan 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak dapat masuk dalam 

fikirannya (tidak membekas). Dari hasil analisis deskriptif diperoleh angka 



 74

79,69% untuk indikator mental sehingga termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mental siswa kelas II MA Al Asror 

Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 adalah baik sehingga tidak 

menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi emosional siswa merupakan salah satu hal yang penting dalam 

proses belajar. Dengan kondisi emosional yang baik siswa tidak akan 

merasa terganggu dalam belajar dan pada akhirnya hasil belajar yang 

diperoleh siswa pun akan memuaskan. Gangguan emosional yang 

biasanya dialami oleh siswa disebabkan siswa tidak dapat mengontrol 

dirinya dalam menangani suatu masalah, sehingga siswa tersebut larut 

dalam masalah yang ia hadapi sehingga tidak dapat konsentrasi yang dapat 

mengganggu proses belajar. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh angka 

79,43% untuk indikator emosional sehingga termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosional siswa kelas II MA Al 

Asror tahun pelajaran 2004/2005 adalah baik sehingga tidak menimbulkan 

kesulitan bagi siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Pemenuhan kebutuhan siswa akan mempengaruhi keberhasilan siswa. 

Hal ini berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan siswa seperti 

buku dan perlengkapan belajar yang diperlukan oleh siswa untuk 

menunjang kegiatan belajarnya yang akan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan siswa biasanya disebabkan 

karena faktor ekonomi. Dari analisis deskriptif diperoleh angka untuk 

pemenuhan kebutuhan dari siswa sebesar 78,99% yang termasuk dalam 
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kategori baik. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

siswa kelas II MA Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 

sangat baik sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan siswa baik 

buku-buku pelajaran maupun perlengkapan belajar lainnya yang 

diperlukan oleh siswa. 

Ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari oleh siswa sebelum mengikuti 

pelajaran di sekolah akan mempermudah siswa untuk menangkap 

pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ilmu pengetahuan 

yang termasuk didalamnya materi pelajaran yang terlebih dahulu kita 

pelajari dirumah akan memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang 

akan kita pelajari disekolah bersama Bapak Ibu guru nantinya. Kita 

mempunyai gambaran materi pelajaran yang akan kita pelajari disekolah 

akan dapat mempermudah menerima materi pelajarannya sehingga hasil 

belajar menjadi baik. Permasalahan yang dihadapi siswa tentang ilmu 

pengetahuan biasanya berkaitan dengan ada tidaknya buku pelajaran yang 

dipegang oleh siswa. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh angka 69,63% 

menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh siswa kelas II 

MA Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 mempunyai 

pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa.   

3. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, ternyata ada 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji parsial yang diperoleh sebesar 18,23% dan 
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koefisien sebesar 0,316. hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

motivasi belajar yang tinggi, siswa akan terdorong untuk berusaha 

mencapai sasaran dan tujuannya karena yakin dan sadar akan kebaikan, 

kepentingan dan manfaatnya. 

Cita-cita atau aspirasai yang dimiliki oleh siswa merupakan salah satu 

penentu keberhasilan belajar. Siswa yang memiliki cita-cita tidak akan 

merasa terbebani dan terpaksa dalam belajar dengan rajin sehingga hasil 

belajar siswa tersebut menjadi baik Permasalahan yang dihadapi siswa 

biasanya siswa kurang dapat menggunakan waktu dan teknik belajar yang 

baik sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil belajar yang 

dicapai. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh angka 80,21% untuk cita-

cita atau aspirasi sehingga termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa cita-cita atau aspirasi yang dipelajari oleh siswa kelas 

II MA Al Asror Gunung Pati tahun peljaran 2004/2005 mempunyai 

pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Kemampuan belajar siswa akan mempengaruhi keberhasilan siswa. 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa mengingat, memahami materi 

pelajaran maupun perhatiannya dalam mengikuti pelajaran. Siswa yang 

memiliki kemampuan belajar tinggi akan menjadi bersemanagat dalam 

belajar sehingga hasil yang diperoleh akan baik pula. Hasil perhitungan 

deskriptif menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa kelas II MA AL 

Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 adalah dalam kategori baik 
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yaitu ditunjukkan dengan angka 77,08% ini berarti mempunyai pengaruh 

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Kondisi lingkungan keluarga yang baik dan penuh kasih sayang akan 

meningkatkan keberhasilan belajar anak dengan baik. Dengan adanya 

dukungan yang baik dalam keluarga, maka akan merasakan ketenangan 

batin sehingga anak tidak akan merasa terganggu dalam belajar dan pada 

akhirnya hasil yang diperoleh siswa pun akan memuaskan. Dari analisis 

deskriptif diperoleh angka untuk kondisi lingkungan keluarga sebesar 

74,48% yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini jelas menunjukkan 

bahwa kondisi lingkungan keluarga siswa kelas II MA Al Asror 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Kondisi lingkungan sekolah yang baik meliputi lingkungan fisik 

sekolah, sarana dan prasaran belajar yang lengkap  penataan dan 

pengelolaan lingkungan sekolah yang baik akan membantu pencapaian 

hasil belajar yang maksimal. Hai ini disebabkan siswa merasa senang dan 

nyaman untuk belajar di lingkungan sekolah. Dari hasil analisis deskriptif 

diperolah angka 81, 25% indikator kondisi lingkungan sekolah dalam 

kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan 

sekolah MA Al Asror baik. 

4. Pengaruh Pengulangan Materi Pelajaran Terhadap Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, ternyata ada 

pengaruh yang signifikan pengulangan materi pelajaran terhadap hasil 

belajar. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial yang diperoleh sebesar 
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10,89% dan koefisien sebesar 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa 

seringnya melakukan pengulangan materi pelajaran akan mengakibatkan 

daya ingatnya kuat.  

Mengerjakan soal-soal latihan merupakan salah satu penentu 

keberhasilan belajar. Siswa yang sering mengerjakan soal-soal latihan 

akan menjumpai berbagai macam bentuk soal yang akan menambah 

pengetahuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Siswa yang dapat 

memahami materi pelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

menjadi lebih baik. Dari hasil analisis deskriptif diperolah angka untuk 

indikator mengerjakan soal-soal latihan sebesar 76,82% dalam kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa siswa yang mengerjakan soal-soal latihan 

mampu memahami materi pelajaran sehingga hasil belajarnya baik.  

Membuat laporan merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh guru 

dalam pengulangan materi pelajaran. Dengan adanya pembuatan laporan 

itu diharapkan siswa mengerti apa yang sudah dipelajari. Pembuatan 

laporan yang dikerjakan siswa dengan baik akan dapat membekas dalam 

fikirannya sehingga ketika ada soal tentang materi yang menyangkut 

laporan itu siswa dapat mengerjakan dan memperoleh hasil belajar yang 

baik pula. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa ketertiban dan 

ketepatan siswa dalam membuat laporan baik yaitu sebesar 80,99%. 

Pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah harus 

dipelajari kembali setelah sampai di rumah  karena hal itu dapat 

memperkuat daya ingatnya. Seorang siswa yang daya ingatnya lemah 



 79

harus sering mengulangi materi pelajaran itu, dengan demikian materi 

pelajaran yang sering di baca akan membuat siswa paham sedikit demi 

sedikit dan akhirnya memahami atas apa yang ia pelajari. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif diketahui bahwa indikator mempelajari kembali 

apa yang sudah dipelajari sebesar 71,88% untuk siswa kelas II MA Al 

Asror dalam kategori baik. 

Ulangan harian merupakan salah satu hal yang penting dalam proses 

belajar. Dengan adanya ulangan harian maka seorang siswa dapat 

mengetahui sejauh mana penguasaan materinya. Siswa yang mendapat 

nilai baik akan dapat meningkatkan belajarnya, dan siswa yang mendapat 

nilai kurang seharusnya dapat termotivasi untuk ditingkatkan belajarnya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa indicator ulangan 

harian didapatkan angka sebesar 78,13% dalam kategori baik untuk siswa 

kelas II MA Al Asror.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada Bab IV diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan belajar, motivasi belajar 

dan pengulangan materi pelajaran terhadap hasil belajar pada siswa 

kelas II MA Al Asror Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005 baik 

secara simultan maupun parsial. 

2. Besarnya  pengaruh yang diberikan oleh variabel kesiapan belajar, 

motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran terhadap hasil belajar 

secara simultan adalah 66,1% dan secara parsial untuk kesiapan belajar 

sebesar 11,36%, motivasi belajar sebesar 18,23% dan pengulangan 

materi pelajaran sebesar 10,89%. Dari hasil analisis tersebut diketahui 

bahwa motivasi belajar memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa diikuti oleh kesiapan belajar dan 

pengulangan materi pelajaran. 

 
B. Saran 

Memperhatikan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menyarankan: 

1. Sekolah lebih meningkatkan fasilitas perpustakaan agar terjadi 

keseimbangan antara jumlah buku dengan jumlah siswa sehingga siswaa 
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dapat memanfaatkan berbagai buku yang ada di perpustakaan yang 

dapat meningkatkan pengetahuan mereka. 

2. Pihak guru dalam mengajar hendaknya menggunakan media LKS, 

sehingga siswa dapat mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari 

di sekolah dan dapat digunakan untuk mempelajari kembali apa yang 

sudah dipelajari di sekolah. 

3. Pihak guru hendaknya memberi tugas agar siswa dapat mempelajari 

kembali apa yang sudah di pelajari dan dapat memanfaatkan buku-buku 

yang ada di perpustakaan. 
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