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Winarti. 2010. ”Pengaruh Strategi Guru Mengajar Dan Strategi Belajar Siswa 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) Terpadu Kelas VII Di SMP Negeri 5 Ungaran”. Skripsi. Sarjana Pendidikan 
Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. 
Palupiningdyah, M.Si. Pembimbing II.  Drs. Partono.  
 
Kata Kunci :  Strategi Guru Mengajar, Strategi Belajar Siswa, Hasil Belajar 

Siswa. 
Hasil belajar merupakan indikator yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan nilai tes 
atau angka nilai yang diberikan oleh guru sebagai hasil penguasaan. Menjadi 
harapan semua pihak agar siswa mampu mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Namun, kenyataanya tidak semua siswa mampu mencapai hasil belajar yang 
maksimal. Dalam pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor baik 
faktor internal maupun eksternal, diantara faktor tersebut meliputi strategi guru 
mengajar dan strategi belajar siswa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah : (1) Adakah pengaruh strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu  kelas VII di SMP 
Negeri 5 Ungaran. (2) Adakah pengaruh strategi belajar siswa terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas 
VII di SMP Negeri 5 Ungaran. (3) Adakah pengaruh strategi guru mengajar dan 
strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 
5 Ungaran yang berjumlah 178 siswa, sedangkan sampel yang digunakan adalah 
propotional random sampling yang dihitung dengan rumus slovin dengan persen 
kelonggaran 5% yaitu sebanyak 123 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri 
dari variabel bebas adalah strategi guru mengajar (X1) dan strategi belajar siswa 
(X2) serta hasil belajar siswa sebagai variabel terikat (Y). Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan angket, 
dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif presentase dan analisis regresi berganda dengan bantuan 
SPSS for Windows release 16. 

Hasil analisis deskriptif presentase menunjukkan bahwa strategi guru 
mengajar termasuk dalam kategori baik dengan presentase sebesar 72,15%, 
strategi belajar siswa dalam kategori sedang sebesar 59,93% dan hasil belajar 
siswa dalam kategori sedang presentase sebesar 58,51%. Hasil analisis regresi 
berganda diperoleh persamaan Ȳ = 4,181+ 0,118 X1 + 0,199 X2. Berdasarkan 
perhitungan uji simultan diperoleh Fhitung sebesar 36,180 dengan signifikasi = 
0,000< 0,05 karena signifikasi kurang dari 0,05 maka Ha3 diterima. Pada 
pengujian secara parsial dengan uji t diperoleh Fhitung untuk X1 sebesar 5,093 
dengan nilai signifikasi 0,000 dan X2 sebesar 6,592 dengan nilai signifikasi 0,000 
karena signifikasi kurang dari 0,05 maka Ha1 dan Ha2 diterima. Secara simultan 
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strategi guru mengajar (X1) dan strategi belajar siswa (X2) berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 
(Y) sebesar 37,6%. Sedangkan secara parsial, pengaruh strategi guru mengajar 
(X1) terhadap Y sebesar 17,81% dan pengaruh strategi belajar siswa sebesar (X2) 
sebesar 26,63%. Hal ini berarti pengaruh dari strategi belajar siswa lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan strategi guru mengajar terhadap hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas VII di SMP Negeri 5 
Ungaran. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah 1) Pihak sekolah 
sebaiknya menambah sumber belajar IPS Terpadu diperpustakaan supaya menarik 
minat belajar siswa untuk membaca. 2) Sebaiknya guru meningkatkan 
penggunaan media dalam mengajar dan menambah referensi sumber belajar 
dalam mengajar supaya menambah pengetahuan siswanya. 3) Siswa hendaknya 
tekun dalam mengerjakan tugas-tugas. yang diberikan guru baik disekolah 
maupun dirumah. Siswa juga diharapkan membiasakan belajar teratur setiap hari 
baik ada ulangan maupun tidak. Siswa dapat memilih belajar kelompok sebagai 
alternatif dalam belajar supaya dapat bertukar fikiran dengan teman sehingga 
memotivasi dirinya untuk belajar. 4) Diharapkan menjadi masukan bagi peneliti 
selanjutnya dengan menambah variabel lain misalnya menambah variabel media 
belajar atau dengan menambah jumlah sampel dalam penelitian. Peneliti 
selanjutnya dapat menggunakan metode analisis data yang berbeda misalnya 
dengan menggunakan korelasi product moment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang sengaja dirancang pemerintah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan pendidikan itu 

sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut 

Sahertian (2000:1) “salah satu usaha yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran disekolah”. Dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok. “Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik”. 

(Slameto 2003:1). 

Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Hasil belajar yang baik merupakan hal yang 

paling didambakan oleh setiap siswa yang sedang belajar. ”Hasil belajar dapat 

dijadikan indikator keberhasilan seseorang dalam kegiatan belajar”         

(Sardiman 2006:49). 

Keberhasilan seseorang dalam belajar dapat diukur dari hasil belajar yang 

diperoleh setelah pembelajaran. “Hasil belajar merupakan suatu proses perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik” (Djamarah 2008:13). Proses 
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belajar yang dialami oleh siswa dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum 

dan setelah proses pembelajaran. Untuk mengetahui perbedaan tersebut terlebih 

dahulu harus dilakukan pengukuran mengenai kemampuan siswa dalam 

penguasaan mata pelajaran. “Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru sebagai hasil penguasaan, pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran tersebut” (Tu’u 2004:75).  

Kegiatan belajar merupakan proses penting di dalam perkembangan perilaku 

dan kepribadian siswa. “Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya akan tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka” 

(Hamalik 2008:36). “Oleh karena itu guru memegang peranan penting dalam 

menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai 

hasil belajar siswa yang optimal” (Usman 2008:21). 

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan strategi guru 

mengajar dan strategi belajar siswa yang tepat. Strategi mengajar merupakan 

pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Strategi mengajar 

merupakan salah satu usaha guru bagi anak didiknya agar bisa memahami dengan 

mudah konsep materi yang diajarkan. ”Dengan cara mengintegrasikan komponen 

urutan kegiatan, mengorganisasi materi dan siswa, peralatan dan bahan, serta 

waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang telah ditentukan secara 

efektif dan efisien” (Sugandi 2004:83).  

Strategi guru dalam proses belajar-mengajar dalam pendekatan terhadap 

pendidikan diperlukan seperangkat metode pengajaran untuk melaksanakan tujuan 
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pembelajaran. Untuk melaksanakan metode pembelajaran tersebut dibutuhkan 

seperangkat keterampilan yang sesuai kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. ”Suatu program pengajaran yang diselenggarakan oleh guru dalam satu tatap 

muka, bisa dilaksanakan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi 

kelompok, maupun tanya jawab” (Gulo 2002:3). Selain metode mengajar hal yang 

tidak kalah penting dalam pelakasanaan pembelajaran meliputi kelengkapan 

media belajar bagi siswa. ”Media dalam mengajar memegang peranan penting 

sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar di sekolah 

berlangsung efektif dan efisien” (Sudjana 2009:99). 

Penggunaan strategi guru dalam mengajar sangat diperlukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar 

yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses belajar mengajar tidak akan 

terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak berlangsung 

sesuai dengan rencana. Strategi mengajar bagi guru merupakan pedoman dan 

acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan proses pembelajaran di 

sekolah. ”Setiap strategi mengajar yang dirancang guru bertujuan untuk 

mempermudah proses belajar siswa, agar dapat mencapai hasil yang maksimal” 

(Wena 2009:3). 

Tugas dan tanggung jawab yang paling besar siswa sebagai anak didik di 

sekolah adalah belajar. Menurut Mayer (1988) learning strategies as ” behaviours 

of a learner that are intended to manipulate a person’ cognitive processes during 

learning ” (strategi belajar merupakan perilaku seseorang pelajar yang 

dimaksudkan untuk menggunakan kemampuan kognitifnya tersebut selama proses 
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belajar). Setiap siswa harus mempunyai strategi khusus dalam belajar karena 

sebenarnya yang paling mengerti tentang kemampuan dalam mengolah setiap 

materi yang disampaikan oleh guru adalah dirinya sendiri. Dalam belajar, kita 

tidak bisa melepaskan diri dari beberapa hal yang dapat mengantarkan diri dalam 

belajar. Banyak orang yang belajar dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkan 

hasil apa-apa, hanya kegagalan yang di temui. ”Penyebabnya antara lain belajar 

tidak teratur, tidak disiplin, kurang bersemangat, tidak mengetahui cara 

berkonsentrasi dalam belajar, mengabaikan masalah pengaturan waktu belajar, 

istirahat tidak cukup, dan kurang tidur” (Djamarah 2002:10). 

Pengajaran yang berhasil dilihat dari kadar kegiatan siswa belajar. Makin 

tinggi kegiatan belajar siswa, makin tinggi peluang berhasilnya pengajaran. 

”Proses belajar mengajar yang menarik, akan memotivasi siswa untuk lebih 

tenang dan tekun dalam belajar, sehingga timbul perasaan bahwa belajar itu 

menyenangkan dan tanpa disadari belajar itu sudah berubah menjadi kebutuhan” 

(Sudjana 2009:72). Apabila siswa terkondisi oleh suasana yang demikian, maka 

tujuan yang diharapkan akan mudah tercapai salah satunya mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. 

Sebagai wujud dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatas, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sebagai lanjutan tingkat dasar, merupakan bentuk 

pendidikan di jalur pendidikan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang tinggi dan 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota 
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masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial 

budaya dan alam sekitar. Keberhasilan seorang siswa dalam belajar dapat dilihat 

dari hasil belajar siswa yang bersangkutan. Hasil belajar siswa dapat dikatakan 

baik apabila siswa memperoleh nilai yang baik sesuai atau melebihi kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yang diterapkan. Begitu pula sebaliknya, hasil 

belajar siswa dikategorikan rendah apabila nilai siswa berada dibawah kriteria 

ketuntasan minimum ( KKM). 

SMP Negeri 5 Ungaran terletak di Jalan Nakula kelurahan kalongan, 

kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

letaknya sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Suasana pedesaan 

yang tenang dan jauh dari keramaian serta ketersediaan berbagai sarana belajar 

yang memadai sangat menunjang aktivitas belajar siswa. SMP Negeri 5 Ungaran 

yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan memiliki tenaga pengajar 

yang profesional ditunjukkan dengan mayoritas guru sudah bergelar sarjana dan 

mengajar sesuai disiplin ilmu masing-masing. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 5 

Ungaran. Guru dalam proses belajar-mengajar tidak menggunakan metode 

ceramah saja tetapi sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 

seperti : dengan membentuk kelompok belajar dalam memecahkan tugas yang 

diberikan guru, mengadakan tanya jawab dengan siswa, observasi, diskusi. Selain 

itu media yang digunakan dalam proses belajar mengajar meliputi penggunaan 

White Board, OHP, Alat Peraga dan LCD. Pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran siswa selalu aktif mengikuti pembelajaran dapat dilihat ketika guru 
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memberikan pertanyaan semua siswa aktif berusaha menjawab pertanyaan 

tersebut. Selain itu aktivitas siswa didalam kelas sangat tertip ketika mengikuti 

kegiatan belajar mengajar serta dilihat dari situasi siswa yang tenang ketika guru 

memberikan penjelasan materi pelajaran, tetapi hasil belajar siswa yang dihasilkan 

belum optimal. Data nilai di SMP Negeri 5 Ungaran kelas VII sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata UAS IPS Terpadu Semester II Tahun Pelajaran 
2009/2010 

No Kelas Jumlah 
siswa 

Rata-
rata 
Nilai 
UAS 

Kriteria Jumlah siswa 
Nilai 

Tuntas 
Persen

(%) 
Nilai tdk 
Tuntas 

Persen 
(%) 

1 VII A 30 60.13 BC 8 26.67% 22 73.33% 
2 VII B 31 64.30 BC 14 45.16% 17 54.83% 
3 VII C 29 56.15 BC 8 27.59% 21 72.41% 
4 VII D 30 63.09 BC 10 33.33% 20 66.67% 
5 VII E 30 64.43 BC 10 33.33% 20 66.6% 
6 VII F 28 62.04 BC 5 17.86% 23 82.16% 
JUMLAH 178 61.69 BC 55 30.90% 123 69.10% 

 (Sumber: Daftar Nilai UAS IPS Terpadu Kelas VII SMP 5 Ungaran) 

Ket :         Terlampaui          ( TL) 
        Tercapai              ( TC)    
       Belum Tercapai   (BC)  
 

Berdasarkan tabel 1.1 hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu yang dicapai 

siswa pada semester dua kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran  sebagian besar 

siswa belum memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 68.  

Dari semua siswa kelas VII yang berjumlah 178, pesentase ketuntasan siswa yang 

mampu memenuhi KKM hanya 30.90% atau sekitar 55 anak. Sedangkan 123 

siswa lainnya atau 69.10% belum dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimun 

(KKM) yang ditetapkan disekolah. Nilai rata-rata keseluruhan pada mata 

pelajaran IPS Terpadu dari keenam kelas yaitu 61.69 hal ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar hasil belajar siswa masih rendah dan  jauh dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan dari pihak sekolah. 

Mata pelajaran IPS Terpadu yang terdiri dari pelajaran ekonomi, sejarah, 

geografi dan sosiologi  merupakan mata pelajaran yang wajib bagi siswa SMP 

baik kelas VII, VIII, maupun kelas IX. Mata pelajaran IPS Terpadu memiliki 

tujuan agar siswa mampu mengenal lingkungan sosialnya sehingga dapat 

beradaptasi dengan lingkungan serta memiliki kepekaan terhadap peristiwa yang 

terjadi di sekitar lingkungannya. Tingkat penguasaan belajar dalam mempelajari 

IPS Terpadu dapat dilihat dari hasil belajar yang umumnya dinyatakan dalam 

bentuk nilai. Penguasaan konsep IPS Terpadu yang kurang  mengakibatkan nilai 

yang diperoleh siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ” PENGARUH STRATEGI GURU MENGAJAR DAN 

STRATEGI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR  SISWA 

PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

TERPADU KELAS VII  DI SMP NEGERI 5 UNGARAN ”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan peneliti ungkap yaitu : 

1. Adakah pengaruh strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS Terpadu Siswa kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran? 
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2. Adakah pengaruh strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran? 

3. Adakah pengaruh strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi guru mengajar terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 5 

Ungaran. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 5 

Ungaran. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi guru mengajar dan strategi 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Terpadu siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat 

selama kuliah dan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian 

yang sejenis 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi yang berupa masukan bagi pihak sekolah dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial  (IPS) Terpadu 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan bagi guru mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu dalam menerapkan strategi mengajar 

dimasa yang akan datang. 

 
 
 



 

10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Hasil belajar 

2.2.1. Pengertian hasil belajar 

Di dalam proses belajar-mengajar akan diperoleh suatu hasil yang pada 

umumnya disebut dengan hasil belajar.  Menurut Anni (2004:4) “hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar”. Dimana perubahan perilaku tersebut tergantung dengan apa 

yang telah dipelajari oleh pembelajar. Sedangkan menurut Djamarah (2008:13) 

“hasil belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami aktivitas belajar yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotorik” . 

Sehingga dapat disimpulkan hasil belajar merupakan hasil dari proses 

belajar seseorang. Keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa dimana dapat dilihat berupa nilai 

yang didapat siswa pada saat belajar. 

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Dalam pembelajaran banyak kendala dalam mencapai hasil belajar supaya 

memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Slameto (2003:54) faktor- faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor 

intern dan faktor eksternal meliputi : 
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2.2.2.1.  Faktor Intern 
 
Dalam proses belajar mengajar disekolah tidak setiap siswa mempunyai 

kemampuan yang sama dalam penyerapan ilmu atau bahan materi yang diberikan 

guru sewaktu mengajar. Daya tangkap masing-masing individu juga berbeda ada 

yang secara maksimal mampu secara maksimal namun ada juga yang tidak 

mampu menyerap informasi dengan baik sehingga siswa tersebut tidak mendapat 

hasil belajar yang baik. Faktor intern merupakan faktor yang dipengaruhi oleh 

individu yang sedang belajar dalam proses belajarnya yang meliputi : 

1) Faktor Jasmaniah ( Biologis ) 
a. Faktor Kesehatan 
b. Cacat Tubuh 

2) Faktor  Psikologis ( Rohani ) 
 

3) Faktor Kelelahan 
 
2.2.2.2.   Faktor Eksternal 

 
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi diri individu 

bukan dari individu yang belajar melainkan karena lingkungan belajar siswa itu 

sendiri. Dalam pencapaian hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan belajar siswa tersebut yang meliputi :  

1) Faktor Lingkungan Keluarga 
 
2) Faktor Lingkungan Sekolah 
 
3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

 
2.2.3. Evaluasi hasil belajar 

Menurut Hamalik (2003:210) “Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan 

tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai (asses) keputusan-

keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran”. Jadi evaluasi 
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hasil belajar merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan 

informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan 

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar. 

Hasil belajar merupakan suatu alat yang bisa dijadikan ukuran untuk 

menilai kemampuan pada diri siswa dalam memahami mata pelajaran yang 

diterimanya. Menurut Purwanto (2004:5) tujuan dari evaluasi pengajaran 

yaitu : 

a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 
setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu 
tertentu. 

b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan progam pengajaran. 
c. Untuk keperluan bimbingan dan konseling  
d. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan. 
 

2.  Fungsi evaluasi hasil belajar 

 Banyak cara yang ditempuh seorang guru supaya anak didiknya bisa 

berkembang dengan baik. Salah satu untuk mengukur perkembangan dari anak 

didiknya tersebut adalah dengan diadakanya evaluasi setiap selesai proses 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2003:212) fungsi dari evaluasi hasil belajar 

yaitu : 

a. Evaluasi sumatif, yakni  untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar 
b. Evaluasi penempatan, yaitu menempatkan para siswa dalam situasi belajar 

mengajar yang serasi 
c. Evaluasi diagnostik yakni, untuk membantu para siswa mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajr yang mereka hadapi. 
d. Evaluasi Normatif yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 
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3.   Sasaran Evaluasi Hasil Belajar. 

Dalam menentukan penilaian hasil belajar siswa seorang guru harus mampu 

mempertimbangkan banyak hal yang menyangkut kemampuan pada diri siswa  

tersebut. Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anni ( 2004:7) mengusulkan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yang harus diperhatikan dalam 

menilai kemampuan hasil belajar siswa yaitu : 

a. Ranah kognitif (pengetahuan/pemahaman). 
1. Pengetahuan (knowledge) 
2. Pemahaman (comprehension) 
3. Penerapan (Aplication) 
4. Analisis (analysis) 
5. Sintesis (synthesis) 
6. Penilaian (evaluation) 

b. Ranah afektif (sikap atau nilai). 
1. Penerimaan (receiving) 
2. Penanggapan (Responding) 
3. Penilaian (Valuing) 
4. Pengorganisasian (organizing) 
5. Pembentukan pola hidup (organizing by value complex) 

c. Ranah psikomotorik (keterampilan). 
1. Persepsi ( perception ) 
2. Kesiapan ( set ) 
3. Gerakan terbimbing ( guided response ) 
4. Gerakan terbiasa ( mechanism ) 
5. Gerakan kompleks  
6. Penyesuaian 
7. Kreativitas (originality) 
 

2.2.   Strategi Guru Mengajar 

2.3.1. Pengertian Strategi Mengajar 

Dalam proses pembelajaran disekolah guru merupakan sumber daya 

edukatif yang utama dalam menentukan mutu pembelajaran tersebut. Mengajar 

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi guru, akan tetapi diperlukan 

kemampuan dan pemahaman yang sangat besar untuk mampu mengajar dengan 
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baik. “Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar” (Sardiman 2006:47).  

Menurut Sudjana (2009:149) “Strategi mengajar adalah tindakan guru 

melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan 

beberapa variabel pengajaran (tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi) agar 

dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut 

Gulo (2002:2) mendefinisikan “Strategi guru mengajar adalah suatu seni dan ilmu 

guru untuk membawakan pengajaran dikelas sedemikian rupa sehingga tujuan 

yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien”. Sedangkan Wena 

(2009: 21) mendefinisikan “strategi guru mengajar sebagai  cara dan seni  guru 

untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa”.  

Menurut Bayram Costu (2008) “ Teaching strategy should be developed 

for teacher in order to provide student to make connection between their 

knowledge of science and related everyday situation…” (Strategi mengajar harus 

diciptakan guru yang mana bertujuan membuat siswa menjadi berhubungan 

langsung dengan ilmu pengetahuan dan situasi setiap harinya). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan strategi guru mengajar adalah cara-

cara atau usaha guru yang berbeda dalam upaya membelajarkan siswa supaya 

siswa mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Penggunaan strategi 

mengajar dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu supaya proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi dengan adanya strategi mengajar 

yang tepat siswa mampu mencapai hasil yang optimal. 
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2.3.2. Tahapan mengajar 

Menurut Sudjana (2009:147) ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan 

guru dalam melaksanakan strategi mengajar yaitu : 

1. Tahap praintruksional 
Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia 

memulai proses belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan pada umumnya 
yang dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahapan ini meliputi : 
a) Guru menanyakan kehadiran siswa, dan mencatat siapa yang tidak hadir. 

Kiranya tidak perlu diabsensi satu persatu, cukup ditanyakan yang tidak 
hadir saja, dengan alasannya. 

b) Bertanya kepada siswa, sampai dimana pembahasan pelajaran 
sebelumnya. 

c) Mengajukan pertanyaan kepada siswa kelas , atau siswa tertentu tentang 
bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. 

d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan 
pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah 
dilaksanakan sebelumnya. 

e) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (bahan pelajaran 
sebelumnya) secara singkat tapi mencakup semua aspek bahan yang telah 
dibahas sebelumnya. 

2. Tahap Instruksional 
Tahap Instruksional merupakan tahap pengajaran atau tahap inti, yaitu 

tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya.  
 

Menurut jurnal Bayram Costu (2008)“ most instruction in science does 
focus on helping student amass information about scientific ideas, but 
does not foster development of understanding of these ideas, not does it 
help them learn how tow apply the concept outside of school in the real 
world in which they live….( sebagian besar instruksi pada ilmu 
pengetahuan terpusat untuk membantu siswa menghimpun informasi 
tentang ide-ide ilmiah, tetapi tidak membatasi pengembangan ide-ide ini, 
setidaknya ini membantu mereka mempelajari bagaimana menerapkan 
konsep diluar sekolah didunia nyata dimana mereka tinggal) 
 

Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan dalam strategi 
instruksional sebagai berikut: 
a) Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. 
b) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu. Pokok materi 

tersebut dapat diambil dari buku sumber yang telah disiapkan 
sebelumnya. 

c) Membahas pokok materi yang telah dituliskan. 
d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh 

konkret. 
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e) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap 
pokok materi yang sangat diperlukan. 

3. Tahap evaluasi dan tidak lanjut 
Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

tahapan kedua. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 
a) Mengajukan pertanyaan kepada kelas, atau kepada beberapa siswa, 

mengenai semua pokok materi yang telah dibahas pada tahapan kedua. 
b) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa kurang 

dari 70%, maka guru harus mengulang kembali materi yang belum 
dikuasai siswa. 

c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa, materi yang dibahas, guru dapat 
memberikan tugas/pekerjaan rumah yang ada hubunganya dengan topik 
atau pokok materi yang telah dibahas. 

d) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberi tahu pokok materi 
yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya. 
 

2.3.3. Menyampaikan materi pelajaran 

 Hakikat bahan atau materi pelajaran adalah subtansi yang akan 

disampaikan dalam proses belajar mengajar. Menurut Fathurohr dan Sutikno 

(2007:47) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan bahan 

pengajaran antara lain: 

a. Bahan pengajaran hendaknya sesuai dengan atau tercapainya tujuan 
intruksional 

b. Bahan pengajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan 
perkembangan siswa secara umumnya 

c. Bahan pengajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 
berkesinambungan  

d. Bahan pengajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun 
konseptual 

 
2.3.4. Menggunakan metode mengajar 

Metode mengajar merupakan cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Dengan metode mengajar akan tercipta interaksi edukatif. Menurut Suryosubroto 

(2009:43) yang menyatakan bahwa “memilih metode yang tepat akan 

menciptakan proses belajar mengajar yang baik”. Proses ini akan berlangsung 
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baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Metode belajar yang 

baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Menurut 

Sudjana (2009:76) jenis-jenis metode dalam proses belajar mengajar yaitu : 

1) Metode Ceramah 
2) Metode Tanya Jawab 
3) Metode diskusi 
4) Metode Tugas Belajar dan Resitasi 
5) Metode kerja kelompok 
6) Metode demonstrasi dan eksperimen 
7) Metode sosiodrama (role-playing) 
8) Metode problem sloving 
9) Metode latihan 
10) Metode karyawisata 
11) Metode simulasi 

 
2.3.5. Menggunakan media dalam mengajar 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengatar. Menurut Gagne 

dalam Sadiman (2003:5) “media adalah berbagai jenis  komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. 

Menurut Sadiman (2003:8) beberapa media yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya di Indonesia yaitu : 

a. Media grafis 
Media grafis termasuk media visual. Media gradis berfungsi untuk 
menyalurkan pesan dari sumber kepenerima pesan. Selain fungsi umum 
tersebut secara khusus grafis berfungsi untuk menarik perhatian siswa, 
memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin 
akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Beberapa jenis 
media grafis diantaranya adalah gambar/foto, sketsa, bagan/chart, grafik, 
kartun, poster, peta ,globe, papan planel, papan buletin. 

b. Media Audio 
Media audio adalah media yang terkait dengan indra pendengran. Pesan yang 
akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 
(ke dalam kata-kata/ bahasa lisan) maupun non verval. Ada beberapa jenis 
media yang dapat dikelompokakan ke dalam media audio, antara lain radio, 
alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 
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c. Media proyeksi Diam 
Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai persamaan dengan 
media grafik dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan 
yang jelas diantara media grafis dan media proyeksi diam adalah  pada media 
grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang 
bersangkutan pada media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan 
proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Adakalanya media 
jenis ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. 
 

2.3.6. Jenis-jenis strategi dalam proses belajar mengajar 

Menurut Rowntree dalam Sanjaya (2007:128) ada beberapa strategi dalam 

proses belajar mengajar yaitu: 

a. Strategi penyampaian-penemuan (eksposition-discovery learning) 
Dalam strategy exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam 

bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Strategi ini 
materi pelajaran disajikan langsung pada siswa, siswa tidak dituntut untuk 
mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasainya secara penuh. Dengan 
demikian stategi ekspositori guru berfungsi sebagai penyampai informasi. 
Berbeda dengan strategy discovery bahan pelajaran dicari dan ditemukan 
sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas sehingga tugas guru lebih 
banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. 

b. Strategi belajar individual 
Strategi belajar dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, 

kelambatan dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh 
kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta 
bagaimana mempelajari didisain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi ini 
adalah belajar melalui modul, atau belajar bahasa melalui kaset radio 

c. Strategi belajar kelompok 
Pada proses pembelajaran siswa belajar secara berkelompok dilakukan 

secara beregu. Sekelompok siswa diajar oleh seorang guru atau beberapa 
guru. Bentuk kelompok belajar bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau 
pembelajaran klasikal atau bisa dalam kelompok-kelompok kecil. 

 
2.3.7. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan guru dalam mengajar  

Menurut  Wena (2009:18) dalam pelaksanaan pembelajaran banyak variabel 

yang mempengaruhi kesuksesan seorang guru sehingga dapat dijadikan sebagai 

indikator keberhasilan seorang guru dalam menggunakan strategi mengajar 

diantaranya   adalah : 
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a. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 
Pada awal proses pembelajaran dan begitu seorang guru memasuki 

ruangan kelas, sudah selayaknya seorang guru harus mengucapkan salam 
kepada semua siswa yang ada didalam kelas. Dalam setiap mulai 
pembelajaran guru harus menjelaskan tujuan/ kompetensi yang ingin dicapai, 
dan manfatnya bagi kehidupan siswa. Pada tahap ini juga harus mampu 
mengaitkan isi pembelajaran yang akan dibahas dengan pembelajaran 
terdahulu yang telah dipelajari siswa. 

b. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan inti pembelajaran 
Kegitan inti pembelajaran adalah kegiatan yang paling berpengaruh 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik buruknya kegiatan guru dalam 
kegiatan inti, menunjukkan baik buruknya hasil belajar siswa. Dalam 
melaksanakan inti pembelajaran yang meliputi : 
1) Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran 
2) Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
3) Kemampuan guru dalam menggunakan sumber belajar 
4) Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

c. Kemampuan guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran 
Untuk mengetahui apakah siwa telah menguasi kompetensi yang telah 

ditetapkan maka seorang guru dituntut untuk mampu mengadakan penilaian. 
Dengan melakukan penilaian dalam terhadap proses pembelajaran, maka 
siswa akan mengetahui kemampuannya secara jelas sehingga siswa dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian pula 
dengan kegiatan penilaian, amat penting bagi seorang guru karena hasil 
evaluasi yang ditetapkan tercapai. 

d. Kemampuan guru menutup pelajaran 
Keterampilan guru menutup pembelajaran sangat penting bagi seorang 

guru. Pada akhir pembelajaran guru sering menutup pelajaran hanya dengan 
menyatakan bahwa pelajaran sudah berakhir. Menutup proses pembelajaran 
bukan sekedar mengeluarkan pernyataan bahwa pelajaran sudah berakhir. 

e. Faktor penunjang 
Disamping faktor-faktor diatas masih ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan guru dalam menerapkan suatu strategi 
pembelajaran 
1) Kemampuan guru dalam menggunakan bahasa secara jelas dan mudah 

dipahami siswa 
2) Sikap yang baik, santun, dan menghargai siswa. 
3) Kemampuan mengorganisasi waktu yang sesuai dengan alokasi yang 

disediakan 
4) Cara berbusana dan berdandan yang sopan sesuai dengan norma yang 

berlaku 
 
 
 
 
 



20 

 

2.4. Strategi belajar siswa 

2.4.1. Pengertian strategi belajar 

Menurut Djamarah (2006:5) “Secara umum strategi mempunyai 

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan”. Menurut Roestiyah (2008: 1) yang mengatakan 

strategi belajar merupakan cara-cara belajar yang baik, teratur dan terarah serta 

terencana dengan mengatur waktu yang seefisien mungkin untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Sedangkan menurut Brown (2007:119) dalam jurnal Arif dan 

Aysel menyatakan bahwa : “strategies are defined as the specific methods of 

approaching a problem or task, the modes of operation for achieving a particular 

and the planed design for controlling and manipulating certain information”( 

Strategi didefinisikan sebagai metode spesifik menyelesaikan masalah atau tugas, 

cara-cara  operasi untuk mencapai tujuan khusus dan desain yang direncanakan 

untuk mengendalikan dan memanipulasi informasi tertentu).  

Demikian pula Chamot menjelaskan “ Learning strategies as the thoughts 

and action that individuals use to accomplish a learning goal” (strategi belajar 

sebagai pikiran dan tindakan yang digunakan orang untuk mencapai tujuan 

pembelajaran).  

Berdasarkan beberapa definisi pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa siswa mampu memperoleh hasil belajar yang optimal ketika siswa tersebut 

dapat menggunakan strategi belajar yang tepat. Karena dengan penggunaan 

strategi yang tepat akan mempermudah siswa tersebut memahami isi dan konsep-

konsep materi yang di ajarkan oleh gurunya. 
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2.4.2. Pendekatan belajar siswa 

 Menurut Syah (2003:136), pendekatan-pendekatan belajar dikelompokkan 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan hokum host 
Mempelajari sebuah materi dengan alokasi waktu 2 jam per hari selama 4 hari 
akan lebih efektif dari pada mempelajari materi tersebut dengan alokasi 
waktu 4 jam sehari tetapi hanya 2 hari. 

b. Pendekatan Ballard dan Clanchy 
Pendekatan pada belajar siswa umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap 
ilmu pengetahuan. Ada dua macam dalam menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu 
sikap melestarikan apa yang sudah ada (conserving) dan sikap memperluas 
(extending). Siswa yang bersikap conserving menggunakan pendekatan 
belajar “reproduktif” (bersifat menghasilkan kembali fakta dan informasi). 
Sedangkan siswa yang bersifat extending, menggunakan pendekatan belajar 
“analitis” (berdasarkan pemilihan dan intepretasi fakta dan informasi). 
Bahkan siswa yang bersikap extending cukup banyak menggunakan 
pendekatan belajar yang lebih ideal yaitu pendekatan spekulatif (berdasarkan 
pemikiran mendalam). Bertujuan menyerap pengetahuan melainkan juga 
mengembangkanya. 
 

Tabel 2.1 Perbandingan pendekatan belajar ballard & Clanchy 
Ragam Pendekatan Belajar 

Analitis Reproduktif Spekulatif 
Strateginya : 

a) Berfikir kritis 
b) Mempertanyakan 
c) Menimbang 
d) beragumen 

Strateginya : 
a) menghafal 
b) meniru 
c) menjelaskan 
d) meringkas 

Strateginya : 
a) sengaja mencari 

kemungkinan dan 
penjelasan baru 

b) berspekulasi dan 
membuat hipotesis 

 
c. Pendekatan Bigg 

Menurut Biggs (1991), pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan 
kedalam tiga prototype (bentuk dasar), yaitu : 
1. Pendekatan Surface (permukaaan/ bersifat lahiriah) 

Siswa yang menggunakan pendekatan surface misalnya, mau belajar 
karena dorongan dari luar (ekstrinsik), misalnya takut tidak lulus yang 
mengakibatkan dia malu. Oleh karena itu gaya belajarnya santai, asal 
hafal, dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. 

2. Pendekatan Deep (mendalam) 
Siswa yang menggunakan deep biasanya mempelajari materi karena 
memang siswa tertarik dan merasa membutuhkannya (intrinsik). Oleh 
karena itu, gaya belajarnya serius dan berusaha memahami materi secara 
mendalam serta memikirkan cara mengaplikasikannya. 
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3. Pendekatan achieving (pencapaian prestasi tinggi) 
Siswa menggunakan pendekatan achieving pada umumnya dilandasi oleh 
motif ekstrinsik yang berciri egohancement. Gaya belajar siswa ini lebih 
serius dari pada siswa-siswa yang memakai pendekatan-pendekatan 
lainnya. Siswa memiliki ketrampilan belajar (study skill) dalam arti sangat 
cerdik, dan efisien dalam mengatur waktu, ruang kerja, dan penelaahan isi 
silabus. Berkompetisi dengan teman-teman dalam meraih nilai tertinggi 
adalah penting, sehingga siswa sangat disiplin, rapi dan sistematis serta 
berencana maju ke depan. 
 
Tabel 2.2 Perbandingan Prototipe pendekatan belajar Biggs 

Pendekatan Belajar Strategi 
1. Pendekatan Surface 

(permukaan) 
2. Pendekatan deep 

(mendalam) 
3. Pendekatan achieving 

(pencapaian prestasi 
tinggi) 

1. Memusatkan pada rincian-
rincian dan memproduksi 
secara persis 

2. Memaksimalkan pemahaman 
dengan berfikir, banyak 
membaca dan diskusi 

3. Mengoptimalkan pengaturan 
waktu dan usaha (study skill) 

 
2.4.3. Aktifitas belajar siswa 

Menurut Usman (2000:22), aktivitas belajar murid dapat digolongkan ke 

dalam beberapa hal, antara lain: 

a. Aktivitas visual seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, dan 
demontrasi 

b. Aktivitas lisan seperti bercerita, membaca sajak, Tanya jawab, diskusi dan 
menyanyi 

c. Aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah dan 
pengarahan 

d. Aktivitas emosional seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 
bersemangat, berani dan tenang. 
 

2.4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam penguasaan materi 

Banyak faktor yang mempengaruhi siswa dalam mencapai hasil belajar. 

Salah satu faktor tersebut adalah kemampuan siswa dalam penguasaan materi 

pelajaran. Menurut Nasution (2008:38-40) hal-hal yang mempengaruhi siswa 

dalam penguasaan  materi tersebut meliputi : 
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a. Bakat Untuk Mempelajari sesuatu 
Bakat terutama intelegensi, mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil itu 

akan terlihat bila kepada murid dalam satu kelas diberikan metode yang sama 
dan waktu belajar yang sama. Siswa yang memiliki bakat yang tinggi akan 
mendapatkan prestasi yang tinggi, sedangkan siswa yang memiliki bakat 
rendah pada mata pelajaran tersebut akan mendapatkan prestasi yang rendah. 

b. Mutu Pengajaran 
Dalam proses belajar mengajar guru harus memperhatikan strategi dari 

pengajaran tersebut. Karena setiap metode yang digunakan belum tentu cocok 
digunakan pada semua siswa. Untuk itu guru harus berusaha mencari 
langkah-langkah, metode mengajar, alat pelajaran, sumber pelajaran yang 
khusus bagi setiap anak. Sehingga anak mampu mengikuti proses belajar 
mengajar itu secara maksimal.  

c. Kesanggupan untuk memahami pengajaran 
Kalau murid tidak dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh 

guru, atau bila guru tidak dapat berkomunikasi dengan murid, maka besar 
kemungkinan murid tidak dapat menguasai mata pelajaran yang diajarkan 
oleh guru itu. Kemampuan murid untuk menguasai suatu bidang studi banyak 
bergantung pada kemampuannya untuk memahami ucapan guru. 

d. Ketekunan 
Ketekunan itu nyata dari jumlah waktu yang diberikan oleh murid untuk 

belajar mempelajari sesuatu memerlukan jumlah waktu tertentu. Jika anak 
memberikan waktu kurang daripada yang diperlukannya untuk 
mempelajarinya, maka ia tidak akan menguasai bahan itu sepenuhnya. 

e. Waktu yang tersedia untuk belajar 
Dalam sistem pendidikan kita kurikulum dibagi dalam bahan yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Guru dapat menguraikannya 
menjadi tugas bulanan dan mingguan. Maksudnya agar bahan yang sama 
dikuasai oleh murid dalam jangka waktu yang sama. Waktu yang sama untuk 
bahan yang sama tidak akan sesuai bagi semua murid berhubung dengan 
perbedaan individual. 

 
2.4.5. Penerapan strategi belajar 

Strategi belajar diperlukan untuk  mencapai hasil yang semaksimal 

mungkin. “Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi 

belajar yang tepat” (Slameto 2003:76). Strategi yang sebaiknya dilakukan siswa 

untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya 
Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Belajar dapat berjalan dengan 
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baik dan berhasil jika siswa mempunyai jadwal yang baik dan 
melaksanakannya dengan teratur dan disiplin. 

b. Membaca dan membuat catatan 
Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar, hampir sebagian besar 
kegiatan belajar adalah membaca. Untuk belajar dengan baik maka siswa 
perlu membaca dengan baik. Membuat catatan besar pengaruhnya dalam 
membaca, catatan yang tidak jelas dan tidak teratur antara materi yang satu 
dengan materi lain akan menimbulkan rasa bosan dalam membaca. 

c. Mengulangi bahan pelajaran 
Mengulangi materi sangat besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan 
adanya pengulangan, bahan yang belum bisa dikuasai akan kembali terekam 
ke otak siswa.  

d. Konsentrasi 
Konsentrasi adalah pemusatan fikiran terhadap suatu hal dengan 
menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar 
konsentrasi berarti pemusatan fikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan 
menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan 
pelajaran. 

e. Mengerjakan tugas 
Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang 
diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan yang 
ada didalam buku atau soal-soal buatan sendiri. 

 

2.5.   Tinjauan IPS Terpadu 

“Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari 

kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep 

ilmu Sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran” (Depdiknas:2007). 

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari 

waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan 

(tempat tinggal) maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga pendidikan yang 

kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 pada 

jenjang SMP/MTs IPS Terpadu memuat subbidang studi IPS, yaitu bidang studi 
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geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi yang telah disesuaikan dengan kurikulum 

standar isi. Melalui mata pelajaran IPS Terpadu siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta 

menjadi warga dunia yang cinta damai. Di mana yang akan datang, peserta didik 

akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global yang selalu 

mengalami perubahan dengan cepat. “Pembelajaran IPS Terpadu dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik 

terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis” (Wardiyatmoko, 2009: 1). 

Ilmu pengetahuan sosial  (IPS) Terpadu merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi dan ekonomi. 

“Pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu  pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi dan ekonomi)” (Pujiastuti 2007:1). 

Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan 

wilayah–wilayah, sedangkan sejarah  memberikan wawasan  berkenaan peristiwa-

peristiwa dari berbagai periode. Ekonomi tergolong ke dalam ilmu tentang 

kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. 

Sedangkan sosiologi dari psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku 

seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dari control sosial.   

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) terpadu disajikan dalam upaya melatih siswa 

mengkaji persoalan-persoalan sosial secara posistif, kritis, dan sistematis. Hal ini 

disebabkan masalah-masalah sosial selalu berubah dan berkembang dari waktu ke 
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waktu. Menurut Kurnia (2009:1) mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat 
dan lingkungannya. 

2. Memilki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, menumbuhkan 
rasa ingin tahu, mampu memecahkan masalah dan memilki keterampilan 
dalam kehidupan sosial. 

3. Memilki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
kemanuasiaan 

4. Memilki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisisi 
dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, maupun 
global. 
 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan dimasyarakat. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki 

ruang lingkup yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

Jadi Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu kajian mata pelajaran yang 

merupakan suatu interdisipliner ilmu yang saling terkait dalam hubungan dengan 

gejala sosial dengan mengkaji manusia, waktu, budaya dan ekonomi masyarakat. 

 

2.6.    Kajian Penelitian Terdahulu 

Hasil belajar IPS Terpadu yang dikaji dalam penelitian ini diduga 

dipengaruhi oleh faktor strategi mengajar guru dan strategi belajar siswa. Oleh 



27 

 

karena itu hasil belajar siswa sebagai tolok ukur yang diuji kebenarannya. Sebagai 

acuan penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain :  

1. Sistri Suarningsih , 2008, program studi pendidikan akuntansi dengan 

judul “ Pengaruh Strategi Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Banjarharjo brebes tahun pelajaran 2007/2008” 

dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstribusi strategi belajar 

terhadap hasil belajar sebesar 48%.  Hasil penelitian tersebut menguatkan 

penelitian saya pada variabel strategi belajar siswa. 

2. Siti Maryam, 2007, Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan judul” 

Pengaruh Strategi Mengajar Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas  XI IPS SMA I 

Bangsri jepara  dengan hasil penelitian menunjukkan:   

a. Strategi mengajar guru dikelas XI IPS SMA I Bangsri Kab. Jepara tahun 

ajaran 2006/2007 termasuk dalam kategori baik dengan persentase 

54,44% dan motivasi belajar siswa dalam kategori kurang baik dengan 

persentase 82.22 %. Sedangkan prestasi belajar mata pelajran ekonomi 

dalam kategori belum tuntas dengan persentase 57,78%. 

b. Secara simultan strategi mengajar dan motivasi belajar siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 

47,1%. 

c. Secara parsial , pengaruh strategi mengajar terhadap prestasi belajar 

pelajaran ekonomi sebesar 17,64 % dan pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 39,69%. 
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Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian saya pada variabel 

strategi menggajar guru. 

3. Ika Aries setyani, 2007. Progam Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran dengan judul “Pengaruh Strategi Belajar dan Perhatian Orang 

Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS Semester Gasal SMA 

Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2005/2006 hasil penelitiannya 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan Strategi belajar dan perhatian 

orang tua terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS semester gasal 

tahun ajaran 2005/2006  SMA Negeri 1 Banjarnegara dengan kontribusi 

sebesar 32,4%.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian saya pada 

variabel strategi belajar siswa. 

4. Ririn Dwi Prihandani, 2008. Progam Studi Pendidikan Akuntansi dengan 

judul “Pengaruh Strategi Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas VIII SMPN 4 Semarang tahun 

pelajaran 2007/2008”. Berdasarkan analisis deskriptif presentase 

menunjukkan bahwa strategi belajar kelas VIII SMP N 4 semarang tahun 

pelajaran 2007/2008 dalam kategori tinggi dengan presentase sebesar 

77,26 %. Hasil penelitian ini mendukung penelitian saya pada variabel 

strategi belajar siswa. 

5. Sri Uraetin,2008. Program Studi Akuntansi Dengan Judul “Pengaruh 

Strategi Belajar Siswa Dan Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi Dasar Pada Siswa Kelas X Semester I Smk Hidayah 

Banyumanik Tahun Ajaran 2007/2008. Hasil penelitian menunjukkan 
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strategi  belajar siswa dan dukungan orang tua berpengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi dasar pada siswa kelas X semester I SMK 

Hidayah banyumanik Semarang tahun ajaran 2007/2008 baik parsial 

maupun simultan dan besarnya sumbangan variabel X terhadap Y sebesar 

51,5% sedangkan 48,5% merupakan sumbangan dari variabel lain yang 

tidak diteliti. Hasil penelitian ini mendukung penelitian saya pada variabel 

strategi belajar siswa. 

 

2.7.   Kerangka Berfikir 

“Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan , 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” 

(Slameto 2003:2). Keberhasilan dalam belajar  dapat diukur dari hasil belajar yang 

diperoleh setelah proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, maupun huruf yang mencerminkan hasil yang telah dicapai 

siswa dalam periode tertentu. “Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motivasi, kesehatan, 

cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah 

termasuk didalamnya guru, teman, kondisi sekolah, dan sarana pendukung belajar” 

(Tu’u 2004:78). 

“Strategi guru dalam proses belajar mengajar merupakan rancangan dasar 

bagi seorang guru tentang cara membawakan pengajarannya dikelas secara 

bertanggung jawab. Tujuan guru mengajar adalah agar bahan materi yang 
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disampaikanya dikuasai sepenuhnya oleh semua murid” (Nasution 2009:35). Jadi 

siswa diharapkan dapat mengerjakan tes ataupun tugas yang diberikan oleh guru 

serta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Salah satu faktor 

keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah kemampuan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

efektif tidak muncul dengan sendirinya tetapi guru harus menciptakan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal 

salah satunya adalah dengan memakai strategi yang tepat dalam proses belajar 

mengajar tersebut. 

Pelaksanaan guru dalam proses pembelajaran terdiri dari membuka 

pelajaran, menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode megajar, 

mengelola kelas, memberikan evaluasi dan menutup pelajaran.  

Selain strategi mengajar menjadi pengaruh hasil belajar siswa satu hal 

yang tidak kalah pentingnya adalah strategi belajar siswa. Strategi belajar siswa 

merupakan rencana siswa supaya dapat belajar dengan optimal yaitu mampu 

mengolah dan meningkatkan pengetahuan tentang materi yang disampaikan guru 

ketika disekolah. Dalam strategi belajar hal yang perlu diperhatikan siswa 

meliputi membuat jadwal untuk belajar, membaca, membuat catatan, mengulangi 

bahan pelajaran, konsentrasi, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru baik didalam maupun diluar sekolah. 

Setiap siswa mempunyai kemampuan dalam menerima materi yang berbeda, 

mereka harus mempunyai strategi sendiri dalam belajar supaya materi yang 

diberikan guru dapat diserap secara maksimal. Pemilihan strategi belajar harus 
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disesuaikan dengan tingkat kemapuan siswa agar dalam pelaksanaanya siswa 

merasa nyaman dan tidak merasa terbebani dengan belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui, “pengaruh strategi 

guru dalam proses belajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS Terpadu” dengan kerangka berfikir sebagai berikut:  

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Guru  Mengajar (X1) 
1. Kemampuan  guru dalam 

membuka pelajaran 
2. Kemampuan guru dalam 

menerapkan metode 
pembelajaran 

3. Kemampuan guru 
menyampaikan materi 
pelajaran 

4. Kemampuan guru 
menggunakan sumber belajar 

5.  Kemampuan guru dalam 
menggunakan media 
pembelajaran  

6. Kemampuan guru  
melakukan evaluasi 
pembelajaran 

7. Kemampuan guru menutup  
pelajaran  

(Wena 2009:18) 

Hasil Belajar Mata 
Pelajaran IPS 
Terpadu (Y) 
Ranah kognitif 
Ranah afektif 
Ranah psikomotorik 
(Anni 2004:6) 

STRATEGI BELAJAR SISWA (X2)
1. Membuat jadwal dan 

pelakasanaanya 
2. Membaca dan membuat catatan 
3. Mengulangi bahan pelajaran 
4. Konsentrasi 
5. Mengerjakan tugas 
 
(Slameto 2003:82) 
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2.8.   Hipotesis Penelitian 

”Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul yang harus diuji secara empiris 

dengan alat uji yang ada” (Suharsimi 2006: 71).  

Berdasarkan permasalahan dan teori yang dikumpulkan, maka hipotesis 

yang penulis ajukan sebagai dugaan sementara adalah sebagai berikut : 

1.  Ha1 :  Ada pengaruh strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa. 

2.  Ha2 : Ada pengaruh strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. 

3.  Ha3 : Ada pengaruh strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi 

“Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian” (Suharsimi 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Ungaran dengan jumlah siswa 178 orang yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.1 Daftar Penyebaran Anggota Populasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 
Ungaran  
No Kelas Jumlah siswa 
1. VII A 30 
2. VII B 31 
3. VII C 29 
4. VII D 30 
5. VII E 30 
6. VII F 28 
 TOTAL 178 

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 5 Ungaran) 

3.2.  Sampel Penelitian 

“Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”   (Suharsimi 

2006:131). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proporsional random sampling. Ukuran sampel dari populasi penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Pengambilan sampel tersebut 

persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dapat 

ditolerir atau yang diinginkan adalah 5% mengingat semakin kecil persen 

kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel, maka jumlah sampel akan 
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semakin banyak sehingga lebih representatif. Rumus Slovin adalah sebagai 

berikut:�

 

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

Sampel dalam penelitian ini adalah : 

        

 

 

 

n  = 122.75 dibulatkan menjadi 123 siswa 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proporsional 

Random Sampling. Teknik Proporsional Random Sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan cara mengacak jumlah sampel yang ada dengan cara undi. 

Pengundian untuk menentukan sampel dalam tiap kelasnya dilakukan dengan 

sistem kocokan yang disesuaikan dengan nomor urut absensi. Hal ini dilakukan 

karena semua siswa dalam tiap satu kelas memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi sampel.  
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Penyebaran sampel dari populasi secara lengkap sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Teknik pengambilan sampel 

NO Kelas 
Populasi      
( Jumlah 
Siswa ) 

Proporsi 
Sampel 

Jumlah 
Sampel 

1. VII A 30 30/178x123 21 
2. VII B 31 31/178x123 21 
3. VII C 29 29/178x123 20 
4. VII D         30 30/178x123 21 
5. VII E 30 30/178x123 21 
6. VII F 28 28/178x123 19 
 Jumlah 178   123 

 

3.3.   Variabel Penelitian 

“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian” (Suharsimi 2006:118). Variabel dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian 

sebagai berikut : 

3.3.1  Variabel bebas (X) 

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab” 

(Suharsimi 2006: 119). Dalam penelitian ini ada dua variable bebas, yaitu : 

a. Variabel bebas satu (X1) adalah Strategi Guru Mengajar, dengan 

indikator sebagai berikut : 

1) Kemampuan guru dalam membuka pelajaran  

2) Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

3) Kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran 

4) Kemampuan guru dalam menggunakan sumber belajar 

5) Kemampuan guru dalam menggunakan media pengajaran 

6) Kemampauan guru dalam melakukan evaluasi 
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7) Kemampuan guru menutup pelajaran 

b. Variabel bebas dua (X2) adalah Strategi Belajar Siswa, dengan indikator 

sebagai berikut :  

1) Membuat jadwal dan pelaksanaanya 

2) Membaca dan membuat catatan 

3) Mengulangi bahan pelajaran 

4) Konsentrasi 

5) Mengerjakan tugas 

3.3.2 Variabel terikat (Y) 

“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas” 

(Suharsimi 2006:119). Adapun yang menjadi variabel terikat penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Terpadu. Hasil belajar pada penelitian ini 

ditunjukan dengan nilai ujian akhir semester genap tahun ajaran 2009/2010 

 

3.4. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan   adalah : 

3.4.1.  Kuesioner atau Angket 

 "Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi 2006:151). Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data strategi mengajar  dan strategi belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Ungaran.  
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 Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode 

koesioner tertutup karena responden tinggal memilih jawaban yang telah 

disediakan. Penggunaan angket diharapkan akan memudahkan bagi responden 

dalam memberikan jawaban. Penelitian koesioner ini dengan menggunakan check-

list pada kolom yang telah tersedia. Adapun alternative jawaban yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) dengan skor 4 

Setuju (S) dengan skor 3 

Kurang Setuju (KS) dengan skor 2 

Tidak Setuju (TS) dengan skor 1 

3.4.2.  Dokumentasi 

“Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai data atau 

variabel yang berupa catatan, transaksi buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, leger, agenda dan lain-lain ”(Suharsimi 2006:231). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama 

siswa kelas VII yang ada dalam populasi, jumlah siswa kelas VII dan nilai ujian 

akhir semester mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII semester genap tahun ajaran 

2009/2010 SMP Negeri 5 Ungaran. 

 

3.5. Validitas dan Reliabilitas 

Dalam menyusun angket, dilakukan uji coba angket kepada responden 

diluar sampel kemudian dihitung validitas dan reabilitasnya. 
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3.5.1. Validitas 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument” (Suharsimi 2006:168). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Uji validitas 

terhadap instrument yang dipergunakan dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang dipergunakan tersebut dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas untuk instrumen strategi guru 

mengajar (X1), strategi belajar siswa (X2) dan hasil belajar mata pelajaran (IPS) 

Terpadu (Y) menggunakan analisis butir dengan rumus korelasi product moment 

yang dikemukakan oleh Pearson yaitu: 

 

Dimana: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : jumlah responden 

X : skor item 

Y : skor total                    (Suharsimi 2006: 170) 

Kemudian hasil rhitung dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikasi 

5%. Jika didapatkan harga rhitung > rtabel, maka butir instrumen dapat dikatakan 

valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rhitung < rtabel, maka dikatakan bahwa 

instrumen tidak valid    (Suharsimi 2006: 170). 

Berdasarkan hasil uji coba angket kepada 20 responden waktu penelitian 

diketahui dari 63 butir soal yang diujikan terdapat 12 soal yang tidak valid karena 
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rxy < rtabel = 0,444. Dengan demikian 51 soal saja yang digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.5.2. Reliabilitas 

“Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik” (Suharsimi 2006: 178). Reliabilitas sendiri 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Untuk menguji instrumen 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

 

 

Dimana:  

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2 = jumlah varians butir 

σt
2 = varians total    

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikasi 5 %. Jika harga r11 > rtabel maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya jika harga r11 < rtabel maka 

dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reabilitas angket menggunakan rumus Alpha diperoleh 

koofisien sebesar 0,951. Pada taraf kesalahan 5% dengan n = 20 diperoleh rtabel 

0,444. Karena koofisien tersebut lebih besar dari nilai rtabel, dapat dinyatakan 
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bahwa angket tersebut realibel dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian.  

 

3.6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang diambil untuk mengetahui 

bagaimana hubungan atau pengaruh strategi guru mengajar dan strategi belajar 

siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis Deskriptif Persentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu strategi guru mengajar dan 

strategi belajar siswa. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing siswa yang 

diambil sebagai sampel ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

 % 

Dimana : 

n = Jumlah skor jawaban responden 

N = Jumlah skor jawaban ideal 

% = Tingkat persentase 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

dari masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif 

persentase kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan tingkat 

kriteria adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan angka persentase tertinggi = (4/4) x 100% = 100% 
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2. Menentukan angka persentase terendah = (1/4) x 100% = 25% 

3. Rentang persentase = 100 % - 25 % = 75 % 

4. Interval kelas persentase = 75 % : 4 = 18,75 % 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel yaitu strategi 

guru mengajar (X1) dan strategi belajar siswa (X2) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3.  Kriteria strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa 
 
No Interval Kriteria 

  Strategi guru 
mengajar 

Strategi belajar 
siswa 

1. 81,26% <%Skor ≤100% Sangat Baik Sangat Baik 
2. 62,51% <%Skor ≤81,26 % Baik Baik 
3. 43,76% <%Skor ≤62,50% Sedang Sedang 
4. 25% ≤ % Skor ≤ 43,75% Tidak Baik Tidak Baik 
 
 Sedang tabel kategori nilai mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 5 

Ungaran sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Kriteria hasil belajar siswa 
No Interval Kriteria 
1. 90 - 100 Sangat Baik 
2. 79 – 89 Baik 
3. 68 -78 Cukup 
4. 0 - 67 Belum Tuntas 

 

3.7. Uji Asumsi Klasik 

 Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk 

menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik, maka model-model asumsi klasik 

harus diuji. Model asumsi klasik tersebut adalah : 

3.7.1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau 
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tidak. Model regresi yang baik adalah memilki 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. 

Untuk menguji normalitas data, salah satu cara yang digunakan adalah 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi komulatif 

dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. “Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya” (Ghozali 2006 : 112) 

3.7.2. Multikolinearitas 

“Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1) 

diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model 

regresi” (Algifari 2000: 84). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. 

Diagnosis secara sederhana terhadap adanya multikolinearitas didalam 

model regresi adalah sebagai berikut : 

1) Melalui nilai thitung , R2 , dan F RATIO. Jika R2 tinggi, sedangkan sebagian 

besar atau bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan (nilai thitung sangat 

rendah), maka kemungkinan terdapat multikolinearitas dalam model tersebut. 

2) Menentukan koefisien korelasi antara variabel independen yang satu dengan 

variabel independen yang lain, jika antara dua variabel independen memiliki 
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korelasi yang spesifik / korelasi yang tinggi, maka didalam model regresi 

tersebut terdapat multikolinearitas. 

3) Membuat persamaan regresi antar variabel independen. Jika koefisien 

regresinya signifikan, maka dalam model tersebut terdapat multikolinearitas 

(Algifari 2000: 84) 

Deteksi lain adanya gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai 

Variance Inflaction Faktor (VIF) dan tolerance melalui SPSS. Model regresi yang 

bebas multikolinearitas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan tolerance diatas 0,1. 

3.7.3. Heteroskedastisitas 

Keteroskedastisitas berarti varian variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastsiitas dalam model regresi adalah 

penaksir (estimation) yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel kecil 

maupun dalam sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan 

populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan 

mendeteksi nilai sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh variannya yang tidak 

minimum/ tidak efisien (Algifari 2000: 85) 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antara satu observasi 

lain. Untuk mengetahui gejala heteroskedasitas dilakukan dengan mengamati 

grafik scartterplot melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas 

memilki grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan 

dibawah sumbu Y atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. 
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Berdasarkan ketiga pengujian asumsi klasik diatas, maka model regresi 

berganda yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik sehingga 

efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan antar variabel penelitian. 

 

3.8.  Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Karena 

variabel bebas ini terdapat 2 prediktor yaitu strategi guru mengajar (X1) dan 

strategi belajar siswa (X2) yang berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPS Terpadu (Y) maka hubungan kedua variabel tersebut merupakan garis lurus 

(linier) sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda (yaitu 2 prediktor). Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, 

dilakukan uji persyaratan analisis regresi sebagai berikut : 

Bentuk umum regresi ganda dengan 2 variabel bebas adalah 

Ŷ = α + β1X1+ β2X2 

Keterangan : 

Ŷ  =  variabel terikat yaitu hasil belajar. 

α  =  konstanta. 

β1 =  koefisien variabel X1. 

β2  =  koefisien variabel X2. 

X1 = koefisien regresi strategi guru dalam proses belajar mengajar. 

X2  = koefisien regresi strategi belajar.  

      (Sudjana 2005: 347) 
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Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui progam SPSS for Windows 16. Melalui 

progam SPSS kegiatan pengolahan dengan mudah tanpa harus melibatkan 

pemakai dalam persoalan rumus-rumus statiska yang cukup rumit, karena rumus 

statiska di atas tidak akan terlihat secara langsung. 

 

3.9.  Menguji hipotesis 

3.9.1. Uji Parsial (Uji t) 

”Uji parsial atau sendiri - sendiri digunakan untuk menguji kemampuan 

koefisien parsial. Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam variasi variabel dependen” 

(Ghozali 2006:84). Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial maka digunakan 

uji t dengan taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95% dengan alat bantu 

program aplikasi SPSS (Statiscal Product dan Servise Solution) for windows 16.  

Hipotesis yang disajikan adalah : 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : β1 = 0 

Β2   = 0 

artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara parsial ( sendiri- sendiri ) 

tidak berpengaruh signifikan yaitu tidak ada  pengaruh yang signifikan 

strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa secara parsial terhadap hasil 

belajar siswa. 

Ha :  β1 ≠ 0 



46 

 

              β2 ≠  0 

artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara parsial ( sendiri- sendiri ) 

berpengaruh signifikan yaitu ada  pengaruh yang signifikan strategi guru 

mengajar dan strategi belajar siswa secara parsial terhadap hasil belajar siswa. 

b. Kaidah pengambilan keputusan uji : 

Jika sig > α (0,05) = maka Ha ditolak 

Jika sig ≤ α (0,05) = maka Ha diterima 

       (Sudjana 2005:386) 

3.9.2. Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Koefisien determinasi parsial (r2) digunakan untuk mengetahui masing-

masing variabel bebas jika variabel lainnya konstant terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi parsial masing-masing variabel digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut. Besarnya 

pengaruh X1 terhadap Y, dan  X2 terhadap Y dengan cara mengkuadratkan r yang 

diperoleh. Hal ini, peneliti menggunakan alat bantu program SPSS (Statiscal 

Product dan Servise Solution) for windows 16. 

3.9.3. Uji Simultan (Uji F) 

“Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variable 

independen atau variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat” 

(Ghozali 2006: 84).  
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Uji simultan ini dengan alat bantu program SPSS (Statiscal Product dan 

Servise Solution) for windows 16. Untuk menguji digunakan uji F dengan taraf 

signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. Hipotesis yang disajikan adalah : 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y yaitu tidak ada  pengaruh yang 

signifikan strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa secara 

simultan terhadap hasil belajar siswa. 

Ha : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Y yaitu ada  pengaruh yang signifikan strategi 

guru mengajar dan hasil belajar secara simultan terhadap hasil belajar 

siswa. 

b. Kaidah pengambilan keputusan uji : 

 Jika sig > α (0,05) = maka Ha ditolak. 

Jika sig ≤ α (0,05) = maka Ha diterima.                             

(Sudjana  2005:383)  

3.9.4. Koefisien Determinasi Simultan (R2) 

Koefisien determinasi (R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai determinasi adalah 

antara nol dan satu dan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat (Ghozali 2006:83). 

Hasil perhitungan R2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 

dari analisis regresi linier berganda. Apabila R2 mendekati 1 (satu) maka dapat 
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dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin 

lemah variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Mencari nilai R2 

penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS for windows release 16 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.2. Gambaran umum SMP Negeri 5 Ungaran 

SMP Negeri 5 Ungaran merupakan salah satu dari beberapa sekolah 

menengah pertama yang ada di Kabupaten Semarang. SMP Negeri 5 Ungaran 

terletak di Jalan Nakula kelurahan Kalongan, kecamatan Ungaran Timur 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang letaknya sangat mendukung untuk 

kegiatan belajar mengajar. SMP Negeri 5 Ungaran didirikan di tanah dengan luas 

keseluruhan ± 6850 m2 dengan alokasi bangunan seluas ± 1304 m2 .  

Pada saat ini SMP Negeri 5 Ungaran dipimpin oleh Bapak Drs. Subowo. 

SMP Negeri 5 Ungaran yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan 

memiliki tenaga pengajar yang profesional ditunjukkan dengan mayoritas guru 

sudah bergelar sarjana dan mengajar sesuai disiplin ilmu masing-masing. Guru 

yang ada di SMP Negeri 5 Ungaran berjumlah 26 orang yang terdiri dari 23 guru 

tetap dan 3 guru tidak tetap. Jumlah karyawan yang membantu dalam administrasi 

sekolah berjumlah 9 yang terdiri dari 2 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap. 

Situasi SMP Negeri 5 Ungaran sangat nyaman untuk belajar karena 

ditunjang oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap. Dalam 

perkembangannya, saat ini SMP Negeri 5 Ungaran telah memiliki 18 kelas, yang 

terdiri dari 6 kelas IIV, 6 kelas IIIV, 6 kelas IX dan 2 Laboratorium, I ruang 
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perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang koperasi, 1 ruang BP/BK, 1 ruang Kepala 

Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang TU, 2 kamar mandi guru, 6 kamar mandi siswa dan 

1 musola. Dengan sarana dan prasarana yang memadai tersebut memungkinkan 

para siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal di sekolah ini. 

Adapun Visi dari SMP Negeri 5 Ungaran adalah unggul dalam prestasi 

dan terdidik dalam budi pekerti. Sedangkan Misi adalah 1)  melaksanakan 

pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga dapat membentuk generasi 

yang cerdas, terampil, kreatif, berdedikasi sesuai dengan potensi yang dimiliki 2) 

menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga membentuk generasi yang bertakwa, mandiri dan berbudi pekerti 

luhur 3) menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah yang dilandasi semangat kekeluargaan dan keteladanan. 

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Analisis deskripsi bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi guru 

mengajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran. 

 Gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu strategi 

guru mengajar  (X1) dan strategi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y) dapat diketahui dari analisis deskripsi 

presentase sebagai berikut: 

4.1.3.1.  Gambaran Umum Variabel Strategi Guru Mengajar 

 Pengaruh strategi guru mengajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 5 Ungaran menurut persepsi sebagian besar siswa dalam kategori 
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baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi dari analisis deskriptif 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Gambaran umum strategi guru mengajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% <%Skor≤100% Sangat Baik 23 19% 

72.15% 
62,51% <%Skor≤81,25% Baik 75 61% 
43,76% <%Skor≤62,50% Sedang  25 20% 

       25% ≤ %Skor ≤43,75% Tidak Baik 0 0% 
Jumlah 123 100% Baik 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa strategi guru mengajar 

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu sebesar 19% atau 

23 responden mengatakan sangat baik, 61% atau 75 responden mengatakan baik 

sedangkan 20% atau 25 mengatakan sedang dan tidak ada yang mengatakan tidak 

baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa strategi guru mengajar kelas VII 

di SMP Negeri 5 Ungaran sudah baik. Lebih jelasnya gambaran tentang strategi 

guru mengajar , disajikan secara grafis dengan diagram batang berikut ini: 

Gambar 4.1. Distribusi variabel strategi guru mengajar 
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Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa sebagian besar persepsi peserta 

didik atau responden mengenai bagaimana strategi guru mengajar mengatakan 

sudah baik yang ditunjukkan dengan kontribusi paling paling tinggi yaitu sebesar 

61%. Lebih rinci gambaran bagaimana strategi guru mengajar di SMP Negeri 5 

Ungaran dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator strategi guru mengajar 

yang terdiri dari sebagai berikut :   

1. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian ,menunjukkan bahwa kemampuan guru 

mengajar sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 4.2. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata-
rata 

klasikal
81,26%< % Skor ≤100% Sangat Baik 29 24% 

70.12%
62,51%< %Skor ≤81,25% Baik 59 48% 
43,76%< %Skor ≤62,50% Sedang 30 24% 
      25%≤ %Skor ≤43,75% Tidak Baik 5 4% 

Jumlah 123 100% Baik 
 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menurut pendapat siswa bahwa strategi 

mengajar guru dengan indikator kemampuan guru dalam membuka pelajaran 

sebesar 24% atau 29 siswa mengatakan sangat baik, 48% % atau 59 siswa 

mengatakan  baik sedangkan 24% atau 30 siswa mengatakan sedang dan 4% atau 

5 siswa yang mengatakan tidak baik. Untuk mengetahui gambaran lebih jelasnya 

dapat dilihat dengan diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.2. Distribusi kemampuan guru membuka pelajaran 
 

 

 Dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuka 

pelajaran sudah baik terlihat dengan diagram batang paling tinggi yaitu sebesar 

48% . 

2. Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampauan guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran termasuk dalam kriteria baik. Ditinjau dari 

jawaban masing-masing peserta didik tentang kemampuan guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas terangkum dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.3. Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% <%Skor≤100% Sangat Baik 34 28% 

72.05% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 40 33% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 45 37% 
      25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 4 3% 

Jumlah 123 100% Baik 
 



54 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa strategi guru mengajar 

dengan indikator bagaimana kemampuan guru menerapkan metode pembelajaran 

yaitu sebesar 28% atau 34 siswa mengatakan sangat baik, sedangkan 33% atau 40 

siswa mengatakan baik sedangkan 37% atau 45 siswa mengatakan sedang, dan 

hanya 3% atau 4 siswa mengatakan tidak baik. 

 Lebih jelasnya gambaran tentang kemampuan guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran, disajikan secara grafis dengan diagram batang sebagai 

berikut : 

Gambar 4.3. Distribusi kemampuan menerapkan metode pembelajaran 
 

 

 

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran sedang yang artinya belum optimal terlihat 

dengan kontribusi paling besar sebesar 37% .  

3. Kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran sudah baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

analisis deskriptif tabel berikut ini . 
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Tabel 4.4. Kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 23 19% 

71.09% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 59 48%
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 30 24% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 11 9% 

Jumlah 123 100% Baik 
 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa strategi guru mengajar dengan 

indikator kemampuan guru dalam menyampaikan materi sebesar 19 % atau 23 

siswa mengatakan sangat baik,  48% atau 59 siswa mengatakan baik, sedangkan 

24% atau 30 siswa mengatakan  sedang, dan hanya 9% atau 11 siswa mengatakan 

tidak baik. Lebih jelasnya gambaran tentang kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran ,disajikan dengan diagram batang sebagai berikut  

Gambar 4.4. Distribusi kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran 
 

 

Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran sudah baik terlihat dengan diagram batang paling 

tinggi  dengan kontribusi sebesar 48%. 
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4. Kemampuan guru dalam menggunakan sumber belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan sumber belajar sudah baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

analisis deskriptif tabel berikut : 

Tabel 4.5. Kemampuan guru menggunakan sumber belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 49 40% 

74.80% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 48 39% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 20 16% 
      25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 6 5% 

Jumlah 123 100% Baik 
Berdasarkan  tabel 4.5 menunjukkan strategi guru mengajar dilihat dari 

kemampuan guru dalam menggunakan sumber belajar sebesar 40% atau 49 siswa 

mengatakan sangat baik, sedangkan 39% atau 48 siswa mengatakan baik, 

sedangkan 16% atau 20 siswa mengatakan sedang dan hanya 5% atau 6 siswa 

mengatakan tidak baik. Lebih jelasnya gambaran tentang kemampuan guru dalam 

menggunakan sumber belajar dapat dilihat pada diagram batang berikut : 

Gambar 4.5. Distribusi kemampuan guru dalam menggunakan sumber 
belajar 
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Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan sumber belajar sudah baik terlihat dengan diagram batang paling 

tinggi yaitu sebesar 40%. 

5. Kemampuan guru dalam menggunakan media belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru dalam 

menggunakan media belajar sudah baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis 

deskriptif tabel berikut : 

Tabel 4.6. Kemampuan guru menggunakan media belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 49 40% 

74.80% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 33 27% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 33 27% 
      25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 8 7% 

Jumlah 123 100% Baik 
 

Berdasarkan tabel diatas, strategi guru mengajar dengan indikator 

kemampuan guru dalam menggunakan media belajar sebesar 40% atau 49 siswa 

mengatakan sangat baik, 27% atau 33 siswa mengatakan baik, sedangkan 27% 

atau 33 siswa mengatakan sedang dan hanya 7% atau 8 siswa mengatakan tidak 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut : 
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Gambar 4.6. Distribusi kemampuan guru dalam menggunakan media belajar 
 

 

Dari gambar 4.6 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan media belajar sudah sangat baik terlihat dengan diagram batang 

paling tinggi yaitu sebesar 40% . 

6. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru dalam 

melakukan evaluasi belajar sudah baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis 

deskriptif tabel berikut : 

Tabel 4.7. Kemampuan guru melakukan evaluasi 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 46 37% 

71.00% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 41 33% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 24 20% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 12 10% 

Jumlah 123 100% Baik 
 

Berdasarkan tabel diatas strategi guru mengajar dengan indikator 

kemampuan guru melakukan evaluasi sebesar 37% atau 46 siswa mengatakan 

sangat baik, 33% atau 41 siswa mengatakan baik, sedangkan 20%  atau 24 siswa 
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mengatakan sedang dan hanya 10% atau 12 siswa mengatakan tidak baik. Untuk 

lebih jelasnya gambaran mengenai kemampuan guru mengajar dapat dilihat pada 

diagram batang berikut ini : 

Gambar 4.7. Distribusi  kemampuan guru dalam melakukan evaluasi 
pembelajaran 
 

 

Dari gambar 4.7 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran sudah sangat baik terlihat dengan diagram batang paling 

tinggi yaitu sebesar 37%. 

7. Kemampuan guru menutup pelajaran 

Berdasarkan penelitian menunjukkan strategi guru mengajar dengan indikator 

kemampuan guru dalam menutup pelajaran sudah baik. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8. Kemampuan guru menutup pelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 43 35% 

74.59% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 35 28% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 39 32% 

25%<%Skor≤43,75% Tidak Baik 6 5% 
Jumlah 123 100% Baik 
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Berdasarkan tabel diatas , strategi guru mengajar dengan indikator 

kemampuan guru dalam menutup pelajaran sebesar 35% atau 43 siswa 

mengatakan sangat baik, 28% atau 35 siswa mengatakan baik, sedangkan 32% 

atau 39 siswa mengatakan sedang dan hanya 5% atau 6 siswa mengatakan tidak 

baik. Lebih jelasnya gambaran tentang kemampuan guru dalam menutup pelajaran 

secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 

Gambar 4.8. Distribusi indikator kemampuan guru dalam menutup 
pelajaran 

 
 

Dari gambar 4.8 menunjukkan bahwa kemampuan guru menutup pelajaran 

sudah sangat baik terlihat dengan diagram batang paling tinggi yaitu sebesar 35%. 

4.1.3.2.  Gambaran umum tentang strategi belajar siswa 

 Strategi belajar siswa di SMP Negeri 5 Ungaran menurut persepsi 

sebagian besar siswa kelas VII dalam kriteria sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel deskriptif berikut : 

Tabel 4.9. Gambaran umum strategi belajar siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤ 100% Sangat Baik 2 2% 

59.93% 62,51%<%Skor≤81,25% Baik 44 36% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 73 59% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 4 3% 

Jumlah 123 100% Sedang 
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Berdasarkan tabel 4.9  menunjukkan bahwa strategi belajar siswa terhadap  

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 

sebesar 2% atau 2 siswa mengatakan sangat baik, 36% atau 44 siswa mengatakan 

baik, sedangkan 59% atau 73 siswa mengatakan sedang dan 3% atu 4 siswa 

mengatakan tidak baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut :  

Gambar 4.9. Distribusi Variabel Strategi Belajar Siswa 
 

 

 
Dari gambar 4.9 menunjukkan bahwa strategi belajar siswa memberikan 

konstribusi paling tinggi yaitu sebesar 59% yang berarti strategi belajar siswa 

masuk dalam kategori sedang. 

Berikut ini akan diuraikan tentang indikator dari variabel strategi belajar 

siswa yang meliputi pembuatan jadwal dan pelaksanaanya, membaca dan 

membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan 

tugas. 
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1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan jadwal dan 

pelaksanaanya termasuk dalam kriteria sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel analisis deskriptif berikut : 

Tabel 4.10. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 30 24% 

60.77% 62,51%<%Skor≤81,25% Baik 25 20% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 34 28% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik  34 28% 

Jumlah 123 100% Sedang 
 

Berdasarkan tabel diatas, strategi belajar siswa ditinjau dari indikator 

pembuatan jadwal dan pelaksanaanya menunjukkan bahwa yang dilakukan siswa 

dalam pembuatan jadwal dan pelaksanaanya sebesar 24% atau 30 siswa 

mengatakan sangat baik, 20% atau 25 responden mengatakan baik, sedangkan 

28% responden mengatakan sedang dan tidak baik.  Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram batang berikut ini. 

Gambar 4.10. Distribusi Indikator membuat jadwal dan pelaksanaanya 
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Dari gambar 4.10 menunjukkan indikator strategi belajar siswa dengan 

indikator membuat jadwal dan pelakasanaanya masuk dalam kategori  sedang 

yang ditunjukkan dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 28%. 

2. Membaca dan membuat catatan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa membaca dan membuat 

catatan termasuk dalam kriteria sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

analisis deskriptif berikut : 

Tabel 4.11. Membaca dan membuat catatan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 11 9% 

59.72% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 41 33% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 51 41% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 20 16% 

Jumlah 123 100% Sedang 
 

Berdasarkan tabel diatas, strategi belajar ditinjau dari indikator membaca 

dan membuat catatan menunjukkan bahwa yang dilakukan siswa dalam 

pembuatan jadwal dan pelaksanaanya sebesar 9% atau 11 siswa mengatakan 

sangat baik, 33% atau 41 siswa mengatakan baik, sedangkan 41%  atau 51 siswa 

mengatakan sedang dan 16% atau 20 responden mengatakan tidak baik.  Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.11. Distribusi Indikator membaca dan membuat catatan 
 

 

Dari gambar 4.11 menunjukkan indikator strategi belajar siswa dengan 

indikator membaca dan membuat catatan masuk dalam kategori  sedang yang 

ditunjukkan dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 41%. 

3. Mengulangi bahan pelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian mengulagi bahan pelajaran termasuk dalam 

kriteria sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisis deskriptif berikut : 

Tabel 4.12. Mengulangi bahan pelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 16 13% 

60.57% 62,51%<%Skor≤81,25% Baik 38 31% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 50 41% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 19 15% 

Jumlah 123 100% Sedang
 

Berdasarkan tabel diatas, strategi belajar ditinjau dari indikator 

mengulangi bahan pelajaran menunjukkan bahwa yang dilakukan siswa dalam 

pembuatan jadwal dan pelaksanaanya sebesar 13% atau 16 siswa mengatakan 

sangat baik, 31% atau 38 siswa mengatakan baik, sedangkan 41%  atau 50 siswa 
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mengatakan sedang dan 15% atau 19 siswa mengatakan tidak baik.  Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 

Gambar 4.12. Distribusi indikator mengulangi bahan pelajaran 

 

Dari gambar 4.12 menunjukkan indikator strategi belajar siswa dengan 

indikator mengulangi bahan pelajaran masuk dalam kategori  sedang yang 

ditunjukkan dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 41%. 

4. Konsentrasi 

Berdasarkan hasil penelitian konsentrasi yang dilakukan oleh siswa dalam 

kriteria sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisis deskriptif berikut : 

Tabel 4.13. Konsentrasi belajar siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 4 3% 

58.74% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 27 22% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 70 57% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 22 18% 

Jumlah 123 100% Sedang  



66 

 

Berdasarkan tabel diatas, strategi belajar ditinjau dari indikator 

mengulangi bahan pelajaran menunjukkan bahwa yang dilakukan siswa dalam 

pembuatan jadwal dan pelaksanaanya sebesar 3% atau 4 siswa mengatakan sangat 

baik, 22% atau 37 siswa mengatakan baik, sedangkan 57 %  atau 70 siswa 

mengatakan sedang dan 18% atau 22 siswa mengatakan tidak baik.  Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 

Gambar 4.13. Distribusi Indikator konsentrasi 

 

Dari gambar 4.13 menunjukkan indikator strategi belajar siswa dengan 

indikator konsentrasi masuk dalam kategori  sedang yang terlihat dengan 

konstribusi paling tinggi yakni sebesar 57%. 

5. Mengerjakan Tugas 

Berdasarkan hasil penelitian mengerjakan tugas termasuk dalam kriteria 

sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisis deskriptif berikut : 
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Tabel 4.14. Gambaran umum mengerjakan tugas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 7 6% 

60.26% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 33 27% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 60 49% 
     25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 23 19% 

Jumlah 123 100% Sedang  
 

Berdasarkan tabel diatas, strategi belajar ditinjau dari indikator 

mengerjakan tugas menunjukkan bahwa yang dilakukan siswa dalam pembuatan 

jadwal dan pelaksanaanya sebesar 6% atau 7 siswa mengatakan sangat baik, 27% 

atau 33 siswa mengatakan baik, sedangkan 49 %  atau 60 siswa mengatakan 

sedang dan 19% atau 23 siswa mengatakan tidak baik.  Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram batang berikut ini. 

Gambar 4.14. Distribusi Indikator mengerjakan tugas 

 

Dari gambar 4.12 menunjukkan indikator strategi belajar siswa dengan 

indikator mengerjakan tugas dalam kategori  sedang yang ditunjukkan dengan 

konstribusi paling tinggi yakni sebesar 49%. 
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4.1.3.3. Gambaran umum tentang hasil belajar 

Deskriptif umum hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.15. Distribusi jawaban responden pada variabel hasil belajar siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 0 0% 

58.51% 62,51%8<%Skor≤1,25% Baik 35 28% 
43,76<%Skor≤62,50% Sedang 84 68% 
25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik 4 3% 

Jumlah 123 100% Sedang  
 

 Dari tabel 4.15 di atas menunjukkan 28% atau 35 siswa memiliki hasil 

belajar dengan kriteria baik, 68% atau 84 siswa memiliki hasil belajar dengan 

kriteria sedang, sedangkan 3% atau 4 siswa memiliki hasil belajar dengan kriteria 

tidak baik dan tidak ada siswa yang tergolong sangat baik. Untuk lebih jelasnya 

hasil penelitian mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran dapat 

dilihat pada diagram batang dibawah ini : 

Gambar 4.15. Distribusi variabel hasil belajar 
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Dari gambar 4.15 menunjukkan hasil belajar secara umum masuk dalam 

kategori  sedang yang ditunjukkan dengan diagram batang paling tinggi yaitu 

dengan konstribusi sebesar 68%. Sedangkan indikator dari hasil belajar yang 

terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik dapat terperinci 

pada penjabaran berikut ini : 

1. Hasil belajar ranah kognitif 

Tabel 4.16. Distribusi hasil belajar ranah kognitif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 3 2% 

57.16% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 31 25% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 61 50% 

25%≤%Skor≤3,75% Tidak Baik 28 23% 
Jumlah 123 100% Sedang 

  

 Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa hasil belajar dari ranah kognitif sebesar 

2% atau 3 siswa memiliki hasil belajar ranah kognitif  sangat baik, 25% atau 31 

siswa memiliki hasil belajar ranah kognitif baik, sedangkan 50% atau 61 siswa 

memiliki hasil belajar ranah kognitif sedang dan 23% atau 28 siswa memilki hasil 

belajar ranah kognitif tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

batang dibawah ini:  
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Gambar 4.16. Distribusi indikator hasil belajar ranah kognitif 
 

 

Dari gambar 4.16 menunjukkan indikator hasil belajar siswa dengan 

indikator ranah kognitif masuk dalam kategori  sedang yang terlihat diagram 

batang dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 50% . 

 
2. Hasil belajar ranah afektif 

 Tabel 4.17. Distribusi hasil belajar ranah afektif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%<%Skor≤100% Sangat Baik 12 10% 

59.76% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 31 25% 
43,76%6<%Skor≤2,50% Sedang 59 48% 

25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik  21 17% 
Jumlah 123 100% Sedang  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 123 siswa diperoleh 

keterangan tentang hasil belajar ranah afektif siswa sebagai berikut : 10% atau 12 

siswa memilki hasil belajar ranah afektif sangat baik, 25% atau 30 siswa memilki 

hasil belajar ranah afektif baik, sedang 48% atau 59 siswa memilki hasil belajar 

ranah afektif sedang dan hanya 17% atau 21 siswa memiliki hasil belajar ranah 
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afektif tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang di 

bawah ini : 

Gambar 4.17. Distribusi indikator hasil belajar ranah afektif 

 

 Dari gambar 4.17 menunjukkan indikator hasil belajar siswa dengan 

indikator ranah afektif masuk dalam kategori  sedang yang terlihat diagram batang 

dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 48% 

3. Hasil belajar ranah psikomotorik 

 Tabel 4.18. Distribusi hasil belajar ranah psikomotorik 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26%10<%Skor≤0% Sangat Baik 10  8% 

59.49% 
62,51%<%Skor≤81,25% Baik 36  29% 
43,76%<%Skor≤62,50% Sedang 62  50% 

25%≤%Skor≤43,75% Tidak Baik  15  12% 
Jumlah 123  100%  Sedang 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 8% atau 10 siswa memilki hasil belajar 

ranah psikomotorik sangat baik, 29% atau 36 siswa memilki hasil belajar ranah 
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psikomotorik baik, sedangkan 50% atau 62 siswa memilki hasil belajar ranah 

psikomotorik sedang dan 12% atau 15 siswa memilki hasil belajar tidak baik. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini : 

Gambar 4.18. Distribusi indikator hasil belajar ranah psikomotorik 

 

Dari gambar 4.16 menunjukkan indikator hasil belajar siswa dengan 

indikator ranah kognitif masuk dalam kategori  sedang yang terlihat diagram 

batang dengan konstribusi paling tinggi yakni sebesar 50% 

4.1.3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis 

penelitian agar dapat di interpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah 

dipahami. Dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut :  

4.1.3.1. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya berdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memilki distribusi data normal dan mendekati 
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normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

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

residualnya. 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa 

penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 45o , dengan demikian 

menunjukkan bahwa data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya penyebaran plot dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut ini:  

Gambar 4.19 penyebaran plot pada perhitungan normalitas data 

 

 Terlihat pada grafik diatas, titik-titik mendekati garis diagonal, yang 

berarti secara nyata model regresi juga berdistribusi normal. Disamping itu dari 

hasil pengujian menggunakan Kolmogorov Smirnov dari data residual diperoleh 

nilai probabilitas > 0,05 yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari output SPSS for Windows 16 sebagai berikut : 
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Tabel 4.19. Hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov 
One-Sample kolmogorov-smirnov Test 
  Unstandardized 

Residual 

N 123
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 2.37323589
Most Extreme Differences Absolute .100

Positive .100
Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z 1.104
Asymp. Sig. (2-tailed) .174

 a Test distribution is Normal 
 b Calculated from data 
 
 Uji normalitas data dilakukan untuk membuktikan apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika Asymp sig (2-tailed) > 0,05 

maka data berdistribusi normal. Dari hasil penelitian di atas diperoleh Asymp 

signifikasi (2-tailed) besarnya 0,174 > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

4.1.3.2. Multikolinearitas 

 “Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koofisien korelasi hasilnya tinggi/bahkan 1) 

diantara beberapa variabel independen yang menjelaskan model regresi”     

(Algifari 2000: 84). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi 

antara variabel independen. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas 

memiliki VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF untuk variabel 

bebas sebesar 1,002 sangat jauh dari 10 dan nilai tolerance 0,998. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak ada multikoliner dalam regresi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 4.20. Uji Multikolinearitas Data Penelitian  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.181 2.029  2.061 .041   
X1 .118 .023 .368 5.093 .000 .998 1.002

X2 .199 .030 .476 6.592 .000 .998 1.002

 

4.1.3.3. Heteroskedastisitas  

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian penggangu yang berbeda antara satu 

observasi ke observasi lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya gejala heteroskedatisitas dapat 

dilihat pada dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya. Deteksi terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara prediksi varibel terikat. Hasil 

uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini : 

Gambar 4.20. Pola scatterplot uji heteroskedastisitas 
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 Berdasarkan gambar 4.20 diatas  diperoleh scatterplot yang tidak membentuk 

pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala heterokesdastisitas. 

 Untuk lebih jelasnya, selain mengamati grafik scatterplot dapat dilakukan 

dengan uji glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Uji glejser dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.21. Uji Glejser 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.254 1.045  2.157 .033

X1 .013 .012 .098 1.093 .277

X2 -.024 .016 -.140 -1.556 .122

a. Dependent Variable: Abs_res    

Apabila nilai probabilitas > α (0,05), maka tidak terdapat heteroskedastisitas 

dan jika nilai probabilitas ≤ α (0,05) maka terdapat heteroskedastisitas. Pada          

tabel diatas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen nilai 

probabilitas > α (0,05).  

Variabel strategi guru mengajar diperoleh nilai probabilitas 0,277 > α (0,05) 

dan variabel strategi belajar siswa diperoleh nilai probabilitas 0,122 > α (0,05). 

Jadi model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.1.4.1.  Analisis Regresi berganda 

  Pengaruh strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu dapat dilihat dari analisis regresi 
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berganda yang meliputi uji parsial dan uji simultan. Berdasarkan hasil perhitungan 

SPSS diperoleh hasil perhitungan seperti pada tabel 4.22 di bawah ini : 

Tabel 4.22. Hasil analisis regresi linier berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.181 2.029  2.061 .041

X1 .118 .023 .368 5.093 .000

X2 .199 .030 .476 6.592 .000
a. Dependent Variable:  Hasil belajar     
(Sumber : data penelitian, yang diolah) 
 
 Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa dari hasil analisis diperoleh 

persamaan regresi ganda Y= 4,181+ 0,118 X1 + 0,199 X2. Persamaan regresi 

tersebut mempunyai makna persamaan tersebut diperoleh koefisien positif artinya 

kenaikan variabel independen akan diikuti kenaikan dependen. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa jika variabel strategi guru mengajar dan strategi belajar 

siswa naik satu poin maka akan didikuti dengan naiknya variabel hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu, dan sebaliknya 

dengan menurunnya strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa maka akan 

didikuti menurunnya variabel hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu. 

4.1.4.2.  Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberhatian pengaruh dari masing-masing variabel bebas, yaitu strategi guru 

mengajar (X1) dan strategi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y). Pengujian secara parsial ini 
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digunakan uji t, dengan kaidah Ha diterima jika p value< 0,05 atau jika 

menggunakan penentuan kritis thitung > ttabel. 

Tabel 4.23. Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.181 2.029  2.061 .041

X1 .118 .023 .368 5.093 .000

X2 .199 .030 .476 6.592 .000
a. Dependent Variable: Hasil belajar     

(Sumber: data penelitian 2010, diolah) 
 
a. Pengaruh strategi guru mengajar (X1) terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu 

 Berdasarkan tabel 4.23 tersebut terlihat bahwa thitung untuk variabel 

strategi guru mengajar sebesar 5,093 dengan taraf signifikasi 0,000. Karena 

taraf signifikasi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

Ha1 diterima yang berarti ada pengaruh antara strategi guru mengajar (X1) 

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y). Semakin 

tinggi strategi guru mengajar akan didikuti meningkatnya strategi guru 

mengajar, sebaliknya apabila terjadi penurunan strategi guru mengajar akan 

diikuti dengan rendahnya hasil belajar siswa mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. 

b. Pengaruh strategi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu 

 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa thitung untuk variabel strategi 

belajar siswa sebesar 6,592 dengan taraf signifikasi 0,000. Karena taraf 



79 

 

signifikasi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha2 

diterima yang berarti ada pengaruh antara strategi belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. 

Semakin baik strategi belajar siswa yang dimiliki  akan diikuti hasil belajar 

siswa yang semakin baik, sebaliknya apabila terjadi penurunan strategi 

belajar siswa akan didikuti dengan rendahnya hasil belajar siswa. 

4.1.4.3.  Koefisien Determinasi Parsial (Uji r2)  

Uji r2 untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan masing- 

masing variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara 

parsial. Pengujian dilakukan dengan SPSS for Windows release 16 sebagai berikut 

Tabel 4.24. Koefisien Determinasi Parsial (Uji r2)  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part

1 (Const
ant) 4.181 2.029  2.061 .041    

X1 .118 .023 .368 5.093 .000 .388 .422 .367

X2 .199 .030 .476 6.592 .000 .491 .516 .475
a. Dependent 

Variable:Hasil belajar 
      

 
 Hubungan antara strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa diketahui dari harga koofisien korelasi secara parsial 

(r). Berdasarkan hasil analisis SPSS seperti pada tabel 4.24 diperoleh koofisien 

korelasi parsial antara strategi guru mengajar dengan hasil belajar siswa 0,422 dan 

koofisien korelasi parsial antara strategi belajar siswa dengan hasil belajar siswa 

sebesar 0,516. 
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 Besarnya kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat diketahui dari besarnya koofisien determinasi secara parsial (r2) dari 

masing-masing variabel tersebut. Besarnya kontribusi strategi guru mengajar 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Terpadu adalah (0.422)2  atau 17,81% dan besarnya kontribusi strategi belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu sebesar 

(0,516)2 atau 26,63% . 

4.1.4.4.  Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

 Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu.  

Pengujian secara simultan ini mengggunakan uji F, dengan kaidah Ha diterima p 

value < 0,05. 

Tabel 4.25. Hasil analisis regresi secara simultan 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 414.345 2 207.173 36.180 .000a

Residual 687.134 120 5.726   
Total 1101.480 122    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: Hasil Belajar     
(Sumber: data penelitian 2010, diolah) 
 
 
Tabel 4.27. Koefisien determinasi simultan ( Uji R2 ) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate 

1 .613a .376 .366 2.39293 
a. Predictors: (Constant), X2, X1  
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 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi ganda 

menggunakan SPSS 16 diperoleh Fhitung = 36,180 dengan p value sebesar 0,000, 

karena p value < 0,05 maka Ha3 diterima, yang artinya ada pengaruh antara 

strategi guru mengajar (X1) dan strategi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar 

siswa. Jadi hipotesis Ha3 yang menyatakan ada pengaruh  strategi guru mengajar 

dan strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu diterima. 

 Hasil analisis hubungan antara strategi guru mengajar dan strategi belajar 

siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Terpadu diperoleh data harga koofisien korelasi secara simultan sebesar 0,613. 

Sedangkan besarnya kontribusi strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS secara simultan diketahui dari harga 

koofisien determinasi (R)2 yaitu sebesar 37,6%. Kesimpulan penjelasan diatas, 

bahwa strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa secara bersama-sama 

mempengaruhi hasil belajar siswa mata pelajaran IPS sebesar 37,6% dan sisanya 

62,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

4.2. Pembahasan 

Hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru sebagai hasil penguasaan, pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran tersebut. Hasil belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 
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mengalami aktivitas belajar yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang diantaranya meliputi 

strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa. 

Penggunaaan strategi mengajar dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu 

karena untuk mempermudah proses pembelajaran supaya dapat mencapai hasil 

yang optimal.  Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, 

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Strategi dalam pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru maupun siswa. Bagi 

seorang guru strategi mengajar dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak 

yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi seorang siswa strategi 

belajar dapat mempermudah proses belajar yaitu mudah dalam memahami isi dari 

pembelajaran. Setiap strategi guru dalam mengajar maupun strategi belajar siswa 

dalam belajar di rancang untuk mempermudah siswa dalam memahami 

pembelajaran disekolah. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan progam SPSS for Windows 

16 membuktikan bahwa strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa 

SMP Negeri 5 Ungaran Ha1 di terima, terbukti dari hasil uji parsial yang diperoleh 

nilai t hitung 5.093 pada tingkat nilai signifikasi 0,000 < 0,05 yang berarti ada 
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pengaruh antara strategi guru mengajar (X1) terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y). Semakin baik strategi guru mengajar akan 

didikuti meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu, sebaliknya apabila terjadi penurunan strategi guru mengajar 

akan didikuti dengan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. Berdasarkan hasil uji parsial tersebut diperoleh 

bahwa konstribusi strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 

17,81% yang berarti masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa disamping strategi guru mengajar. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi tersebut di ketahui 

bahwa besarnya koofisien variabel strategi guru mengajar adalah 0,118 yang 

menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel strategi mengajar guru sebesar satu 

point sedang variabel lain konstan akan menyebabkan perubahan sebesar 0,118 

pada variabel 0,118 pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa strategi guru mengajar mempunyai pengaruh positif terhadap 

hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) Terpadu. Koofisien regresi yang 

positif ini menunjukkan bahwa semakin baik strategi guru mengajar akan diikuti 

meningkatnya hasil belajar siswa, sebaliknya semakin rendah strategi guru 

mengajar akan diikuti hasil belajar yang semakin berkurang.  

Pada analisis deskriptif presentase diperoleh pengaruh strategi guru 

mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

sosial (IPS) Terpadu sebesar (70,15%) dan tergolong dalam kategori baik.  Hal ini 
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membuktikan bahwa penerapan strategi guru mengajar sudah sesuai dengan 

kemauan siswa dan keadaan siswa. Guru sudah menggunakan berbagai metode 

dalam strategi mengajarnya seperti ceramah, diskusi, belajar kelompok tanya 

jawab dan lain-lain. Metode mengajar yang tidak bervariasi menciptakan proses 

belajar mengajar yang tidak baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Suryosubroto (2009:43) yang menyatakan bahwa “memilih metode yang tepat 

akan menciptakan proses belajar mengajar yang baik”. Dengan adanya metode 

mengajar yang baik tersebut memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa 

yang lebih baik. Dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media belajar 

dalam proses pembelajaran seperti penggunaan LCD pada saat menerangkan 

pelajaran yang mana bertujuan agar siswa merasa senang dan tidak jenuh. Guru 

juga mengupayakan penggunaan sumber belajar yang bermacam-macam seperti 

menggunakan lebih dari satu buku paket sebagai pedoman mengajar dan 

menggunakan LKS sebagai acuan dalam pemberian materi maupun tugas-tugas 

pada siswa. Setelah selesai menerangkan materi guru sering bertanya kepada 

siswa tentang materi yang baru saja dipelajari supaya lebih komunikatif dan 

memancing siswanya untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. 

Guru sering memberikan evaluasi berupa pemberian soal-soal latihan baik dari 

buku paket maupun dari buku LKS dimana bertujuan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang baru saja disampaikan. Pada 

saat akan mengakhiri jam pelajaran biasanya guru memberikan kesimpulan pada 

materi yang baru saja diajarkan dan mempersilahkan siswanya untuk mengajukan 
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pertanyaan apabila belum jelas. Selain itu guru memberikan pekerjaan rumah 

setiap akhir pembelajaran supaya siswa dapat belajar dirumah sendiri. 

Selain strategi guru mengajar faktor yang tidak kalah pentingnya 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah strategi belajar siswa, berdasarkan hasil 

analisis data dapat dilihat dengan perhitungan uji (t) sebesar 5,093 bahwa tingkat 

signifikasi 0,000< 0,05 yang berarti hipotesis Ha2 diterima yang artinya ada 

pengaruh antara strategi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar siswa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y). Sehingga dapat disimpulkan  Semakin 

baik strategi belajar siswa akan didikuti meningkatnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu, sebaliknya apabila terjadi 

penurunan strategi belajar siswa akan didikuti dengan rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. Hasil analisis 

tersebut sesuai dengan pendapat Roestiyah (2008:1) yang mengatakan strategi 

belajar merupakan cara-cara belajar yang baik, teratur dan terarah serta terencana 

dengan mengatur waktu yang seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Hal ini mengandung arti bahwa semakin maksimal strategi belajar 

siswa yang digunakan maka hasil yang akan diperoleh semakin maksimal. 

 Dalam persamaan regresi besarnya koofisien strategi belajar siswa sebesar 

0,119. Hal  ini  menunjukkan setiap peningkatan 1 poin strategi belajar siswa akan 

diikuti meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 0,119. Itu berarti strategi belajar 

siswa merupakan faktor yang berasal dari dalam siswa yang dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar. Dengan tingkat strategi belajar yang semakin baik akan 

memperoleh hasil belajar yang baik pula. 
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Strategi belajar merupakan teknik atau cara yang digunakan siswa untuk 

mempermudah belajarnya supaya dengan segera bisa memahami isi dari 

pembelajaran. Dapat dikatakan dengan penggunaan strategi belajar yang tepat, 

siswa tersebut akan dengan mudah menangkap setiap materi yang diberikan oleh 

guru sehingga hasil belajar akan meningkat sesuai dengan yang diharapkan. 

Penggunaan strategi belajar yang baik harus diukur dengan tingkat kemampuan 

masing-masing. 

Berdasarkan hasil deskriptif presentase dari jawaban responden besar 

konstribusi strategi belajar siswa masuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 

59,93%. Kecilnya konstribusi strategi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu diasumsikan karena 

kurang optimal peserta didik dalam menerapkan strategi belajar. Hal ini terbukti 

dengan kecilnya konstribusi masing-masing indikator. Strategi belajar 

indikatornya meliputi berupa pembuatan jadwal dan pelaksanaanya, membaca dan 

membuat catatan, mengulang bahan pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan tugas 

merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase tersebut dapat dianalisis  

bahwa siswa sudah memperhatikan dan membuat jadwal belajar namun 

pelaksanaanya belum optimal terlihat dari masih sebagian siswa saja yang sudah 

membuat jadwal belajar dan sebagian siswa belum melaksanaanya sehingga 

belajar mereka belum bisa teratur. Kegiatan membaca dan membuat catatan siswa 

masih kurang tertarik, kemungkinan siswa malas dengan teori IPS Terpadu yang 

sangat banyak. Dalam mengulangi bahan pelajaran IPS Terpadu siswa sebagian 
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besar cenderung masih sedang atau cukup yang berarti kesadaran siswa dalam 

belajar masih kurang. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung siswa sudah 

berkonsentrasi akan tetapi masih kurang maksimal hal tersebut terlihat masih 

banyak siswa yang asik bicara dengan teman dan tergesa-gesa dalam mengerjakan 

tes maupun tugas yang diberikan oleh guru. Para siswa sudah mengerjakan tugas 

yang telah diberikan guru namun pelaksanaanya masih kurang maksimal hal 

tersebut dapat terlihat sebagian siswa masih mencontek hasil kerjaan teman. 

Strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa secara umum memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Terpadu. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis regresi secara simultan di mana p-

value yang diperoleh 0,000< 0,05. Hasil analisis regresi secara simultan di peroleh 

Y= 4,181+ 0,118 X1 + 0,199 X2. Analisis regresi tersebut menghasilkan koofisien 

XI dan X2 yang bertanda positif. Persamaan tersebut mempunyai makna bahwa 

pada persamaan tersebut diperoleh koofisien regresi bertanda positif artinya 

kenaikan variabel independen akan didikuti kenaikan variabel dependen. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel strategi guru mengajar dan strategi 

belajar siswa meningkat satu poin, maka akan didikuti dengan meningkatnya 

variabel hasil belajar siswa, sebaliknya dengan menurunya variabel strategi guru 

mengajar dan strategi belajar siswa satu poin, maka akan didikuti dengan 

menurunya variabel hasil belajar siswa.  

Besarnya konstribusi strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa secara simultan sebesar 37,6%, dengan demikian 

menunjukkan bahwa strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa secara 
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bersama-sama mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu, 

sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh faktor-fator lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian. 

Hasil penelitian secara parsial strategi belajar siswa lebih dominan 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) Terpadu dibandingkan dengan strategi guru mengajar. Strategi guru 

mengajar memberikan konstribusi sebesar 17,81% dan strategi belajar siswa 

sebesar 26,63%. Keduanya merupakan faktor yang sangat berpengaruh didalam 

pencapian hasil belajar siswa terutama dalam hasil belajar mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu yang memang membutuhkan kesabaran dalam 

mempelajarinya karena materi yang begitu banyak. Akan tetapi  masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar dalam diri siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.   Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut :   

1. Ada pengaruh antara strategi guru mengajar terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas VII di SMP 

Negeri 5 Ungaran 

2. Ada pengaruh antara strategi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas VII di SMP 

Negeri 5 Ungaran. 

3. Strategi guru mengajar dan strategi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 

kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran. Dalam penelitian ini variabel strategi 

belajar siswa mempunyai pengaruh lebih besar daripada variabel strategi guru 

mengajar. 

 

5.2.   Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 5 Ungaran penulis menyarankan: 

1. Bagi SMP Negeri 5 Ungaran 
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 Berdasarkan hasil penelitian variabel strategi belajar siswa pada indikator 

membaca masih rendah sehingga pihak sekolah SMP Negeri 5 Ungaran  perlu 

menambah referensi sumber belajar IPS Terpadu diperpustakaan supaya  

siswa tertarik berkunjung untuk membaca. 

2. Bagi Guru 

 Secara garis besar strategi mengajar guru di SMP Negeri 5 Ungaran sudah 

baik, agar kinerja guru tetap baik maka penggunaan media belajar dan sumber 

belajar harus ditingkatkan yaitu pada waktu mengajar guru lebih sering  

menggunakan media, karena dengan media yang baik mengajar akan lebih 

efektif dan efisien selain itu siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dikelas. Bagi guru sebaiknya menambah berbagai 

referensi supaya meningkatkan pengetahuan siswa supaya dalam 

mengerjakan tes semesteran siswa mendapat hasil belajar yang memuaskan.  

3. Bagi Siswa 

 Siswa hendaknya tekun dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

guru baik disekolah maupun dirumah. Siswa juga diharapkan membiasakan 

belajar teratur setiap hari baik ada ulangan maupun tidak. Siswa dapat 

memilih belajar kelompok sebagai alternatif dalam belajar supaya dapat 

bertukar fikiran dengan teman sehingga memotivasi dirinya untuk belajar. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

 Diharapkan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dengan menambah 

variabel lain misalnya menambah variabel media belajar atau dengan 

menambah jumlah sampel dalam penelitian. Peneliti selanjutnya dapat 
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menggunakan metode analisis data yang berbeda misalnya dengan 

menggunakan korelasi product moment. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN MANAJEMEN 
Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang  
Telp. 778922. Fax. 8508015, e-mail : Ekonomi @ UNNES ac.id 

  

 
Kepada 

Siswa/ Siswi kelas VII 

SMP Negeri 5 Ungaran 

Di Semarang 

 

Dengan hormat, 

 Salah satu syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Pendidikan adalah 

dengan menyusun skripsi. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Strategi Guru Mengajar Dan Strategi Belajar 

Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu Siswa Kelas VII di SMP Negeri 5 Ungaran”. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan segala kerendahan hati 

peneliti mengharap bantuan dan kesediaan siswa - siswi kelas VII di SMP Negeri 

5 Ungaran untuk mengisi angket yang peneliti sampaikan guna data yang peneliti 

perlukan. 

 Mengingat pentingnya data tersebut, maka diharapkan data yang diberikan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa pengisian angket 

ini tidak berkaitan dengan salah satu nilai pelajaran anda. 

 Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

 Hormat saya, 

 Peneliti 

 

 Winarti 

 Nim. 7101406148 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 

Variabel Indikator No Soal Jumlah soal 

Strategi guru 
mengajar 

 
1. Kemampuan guru 

dalam membuka 
pelajaran 

2. Kemampuan guru 
dalam menerapkan 
metode pembelajaran 

3. Kemampuan guru 
dalam menyampaikan 
materi pelajaran 

4. Kemampuan guru 
dalam menggunakan 
sumber belajar 

5. Kemampuan guru 
dalam menggunakan 
media pembelajaran 

6. Kemampuan guru 
melakukan evaluasi 
pembelajaran 

7. Kemampuan guru 
menutup pelajaran 

 

 
1,2,3,4,5 
 
 
6,7,8,9, 
 
 
10,11,12,13 
 
 
14,15,16 
 
 
17,18 
 
 
19,20,21 
 
 
22,23 

 
5 
 

 
4 

 
 

4 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
2 

 
Strategi 
belajar siswa 

 
1. Membuat jadwal dan 

pelaksanaanya 
2. Membaca dan 

membuat catatan 
3. Mengulangi bahan 

pelajaran 
4. Konsentrasi 
5. Mengerjakan tugas 

 
24,25,26 
 
27,28,29,30,31, 
 
32,33,34 
 
35,36,37,38 
39,40,41,42 
 

 
3 

 
5 

 
3 
 

4 
4 

Hasil belajar 
siswa 

1. Ranah afektif 
2. Ranah kognitif 
3. Ranah psikomotorik 

43,44 
45,46,47,48 
49,50,51 

2 
4 
3 
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ANGKET PENELITIAN 

NAMA :  

KELAS : 

NO. ABSEN : 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sebenar-

benarnya. 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar saudara 

3. Angket ini bertujuan untuk mengetahui data awal dalam 

rangka perbaikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 

4. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan keadaan saudara, lalu berilah tanda centang ( ) pada kolom 

yang tersedia 

5. Mintalah penjelasan jika terdapat kalimat yang kurang jelas. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang setuju 

TS : Tidak setuju 

 

STRATEGI GURU MENGAJAR 

1. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 

NO Pernyataan SS S KS TS 

1.  Sebelum memulai pelajaran IPS Terpadu guru 

selalu memberikan salam kepada siswa  

    

2.  Sebelum mengajar guru selalu memeriksa 

kehadiran siswa 

    

3.  Sebelum mengajar guru selalu mengatur posisi 

tempat duduk siswa. 
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4.  Sebelum memulai pelajaran IPS Terpadu guru 

memberitahukan tujuan pengajaranya kepada 

siswa 

    

5.  Sebelum meneruskan materi berikutnya guru 

mengakaitkan dengan materi yang sudah di 

pelajari sebelumnya 

    

2. Kemampuan Guru Dalam Menerapkan Metode Pembelajaran 

NO Pernyataan SS S KS TS 

6.  Saya merasa tertarik dengan metode mengajar 

guru dikelas 

    

7.  metode mengajar guru membangkitkan rasa 

keingintahuan saya terhadap materi yang 

dipelajari 

    

8.  metode mengajar guru di kelas mampu 

mendorong saya aktif dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran sesuai kompetensi yang 

ingin di capai 

    

9.  metode yang digunakan guru  melibatkan saya 

untuk bekerjasama dengan siswa lainnya 

    

 

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

NO Pernyataan SS S KS TS 

10.  Setiap pertemuan pelajaran IPS Terpadu guru 

menyampaikan pokok bahasan dengan jelas 

    

11.  Sebelum memulai pelajaran berikutnya guru 

selalu memberikan pertanyaan pada siswa 

tentang materi pelajaran IPS yang akan diberikan 

selanjutnya 

    

12.  Guru memberikan penjelasan materi pelajaran 

IPS Terpadu dengan contoh yang diterapkan 
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dalam kehidupan sehari-hari 

13.  Saya mudah memahami materi pelajaran IPS 

Terpadu yang disampaikan oleh guru 

    

 

 

4. Kemampuan guru dalam menggunakan sumber belajar 
NO Pernyataan SS S KS TS 

14.  Guru selalu menggunakan buku paket IPS 

Terpadu pada saat menerangkan materi pelajaran 

    

15.  Guru menggunakan lebih dari satu buku paket 

sebagai panduan dalam mengajar 

    

16.  Guru dalam memberikan tugas IPS Terpadu 

sering menggunakan LKS 

    

5. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 
NO Pernyataan SS S KS TS 

17.  Guru sering  menggunakan media LCD dalam 

menyampaikan IPS Terpadu agar materi mudah 

dipahami 

    

18.  Guru menggunakan alat peraga (globe, atlas, 

peta dan gambar-gambar penunjang lain) dalam 

mengajar 

    

6. Kemampuan guru melakukan evaluasi pembelajaran 
NO Pernyataan SS S KS TS 

19.  Guru selalu memberikan ulangan setiap akhir 

pokok bahasan IPS Terpadu 

    

20.  Ketika nilai ulangan pelajaran IPS Terpadu jelek 

guru selalu memberikan remidi kepada siswa 

    

21.  Guru memberikan poin nilai pada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan dari guru 

    

7. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 
NO Pernyataan SS S KS TS 

22.  Guru selalu memberikan tugas rumah pada setiap     
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akhir pelajaran 

23.  Pada saat mengakhiri pelajaran guru selalu 

menyimpulkan hasil pembahasan dari semua 

pokok materi yang telah diajarkan  
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STRATEGI BELAJAR SISWA 

 

1. Membuat jadwal dan pelaksanaanya 

NO Pernyataan SS S KS TS 

24.  Saya selalu mengatur waktu belajar dengan baik 

di  dirumah 

    

25.  Saya setiap hari belajar lebih dari 2 jam dirumah     

26.  Saya waktu dirumah selalu mengutamakan 

belajar daripada kegiatan lainnya 

    

2. Membaca dan membuat catatan 

NO Pernyataan SS S KS TS 

27.  Saya memanfaatkan waktu dengan baik dirumah 

maupun disekolah dengan membaca buku 

pelajaran 

    

28.  Saya selalu mempersiapkan materi IPS Terpadu 

dengan membaca materi dari buku paket 

sebelum materi tersebut diajarkan disekolah 

    

29.  Saya membuat rangkuman sederhana  agar mudah 

memahami konsep materi IPS Terpadu yang 

diajarkan disekolah 

    

30.  Saya selalu mencatat setiap penjelasan guru pada 

saat menerangkan materi pelajaran IPS Terpadu 

    

31.  Saya membaca seluruh materi supaya memahami 

konsep pelajaran  

    

3. Mengulangi bahan pelajaran 

NO Pernyataan SS S KS TS 

32.  Saya dirumah selalu mengulang seluruh materi 

IPS Terpadu yang telah diajarkan guru di 

sekolah 

    

33.  Saya berusaha menghafal materi IPS Terpadu     
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yang telah diajarkan guru di sekolah 

34.  Saya mengulangi bahan pelajaran IPS Terpadu 

dengan cara mengerjakan latihan soal 

    

4. Konsentrasi 

NO Pernyataan SS S KS TS 

35.  Saya berkonsentrasi penuh mengikuti pelajaran 

IPS Terpadu yang diberikan guru disekolah 

    

36.  Saya selalu mendengarkan dengan baik  pada saat 

guru mengajar materi IPS Terpadu 

    

37.  Pada saat pelajaran saya tetap berkonsentrasi 

walaupun diajak ngobrol dengan teman 

    

38.  Pada saat pelajaran IPS Terpadu di sekolah saya 

sangat berkonsentrasi baik pandangan maupun 

fikiran 

    

5. Mengerjakan tugas 

NO Pernyataan SS S KS TS 

39.  Saya langsung mengerjakan tugas segera setelah 

tugas tersebut diberikan oleh guru 

    

40.  Pada saat disuruh mengerjakan tugas dari guru, 

saya selalu mengumpulkan tepat waktu 

    

41.  Saya selalu mengerjakan tugas sendiri dari guru 

dengan penuh tanggung jawab 

    

42.  Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan 

lengkap 
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HASIL BELAJAR SISWA 

1. Ranah afektif 

NO Pernyataan SS S KS TS 

43.  Saya selalu hadir saat pelajaran IPS Terpadu dan 

tidak pernah terlambat 

    

44.  Saya tidak pernah bertanya kepada teman 

sewaktu mengerjakan tes. 

    

2. Ranah Kognitif 

NO Pernyataan SS S KS TS 

45.  Saya merasa antusias saat pembelajaran 

berlangsung dengan selalu bertanya pada guru 

sewaktu mengalami kesulitan atau kurang paham 

dengan materi yang disampaikan guru. 

    

46.  Saya selalu melaksanakan tugas dari guru 

dengan baik  

    

47.  Saya mudah mengingat setiap materi yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran IPS Terpadu 

    

48.  Saya paham  baik dengan materi yang diberikan oleh 

guru mata pelajaran IPS Terpadu 

    

3. Ranah Psikomotorik 

NO Pernyataan SS S KS TS 

49.  Saya mampu menggambar denah/ lokasi beserta 

simbol-simbolnya (rumah, sungai, masjid, jalan raya, 

rel kereta api, propinsi, ibukota negara, dsb) 

    

50.  Saya mampu mempraktekkan proses jual beli yang 

ada di pasar serta mampu memperhitungkan untung 

dan ruginya 

    

51.  Saya mampu menerangkan sejarah perang 

Diponegoro 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII A 
Mata pelajaran :  IPS   
KKM :  68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1.  2040 Ahmad Sidiq 70 70 63 71 TL
2.  2041 Isyah 75 58 65.3 69 TL
3.  2042 Alex Maihudin 65 64 58.7 64 BC
4.  2043 Angger Setiawan 68 50 64.3 64 BC
5.  2044 Anida Gita Cahyani 66 52 52,2 63 BC
6.  2045 Ardi Ferdiansyah 68 48 58.3 64 BC
7.  2046 Danu Afriyansyah 75 70 64.7 72 TL
8.  2047 Dias Nur Cahyaningrum 85 82 68.3 85 TL
9.  1943 Eko Prasetyo Aji 78 52 54.7 68 TC
10.  2049 Erwin Saputra 70 70 66.3 71 TL
11.  2050 Fachri Oka Loverian 68 40 60.3 58 BC
12.  2051 Fita Fiana Sari 72 48 50 66 BC
13.  2052 Gina Karima 84 76 75.7 83 TL
14.  2053 Hanum Ratnaning Saputri 68 58 52.3 68 TC
15.  2054 Indri Puji Lestari 86 78 70.3 83 TL
16.  2056 Mahendra Rozaqi 65 46 58 57 BC
17.  2057 Melinda Ardiana 70 68 58.3 69 TL
18.  2058 Miftahudin - - - - - 
19.  2058 Mochamad Jefri 72 60 64.7 69 TL
20.  2059 Muhamad Maful 68 40 46.3 56 BC
21.  2059 Muhammad Agus Efendi 68 44 58.7 66 BC
22.  2060 Nabilah Khansa Mizpah 70 58 48.3 70 TL
23.  2061 Nur Fitriana 65 66 65.7 62 BC
24.  2062 Oni Mahkrodin 65 48 68.3 63 BC
25.  2063 Puguh Sukrisyanto 82 48 50 68 TC
26.  2064 Purnama Sari 70 50 46.7 61 BC
27.  2065 Roro Bunga Aisyah Dionari 75 44 60.3 66 BC
28.  2066 Septian Fibiyanti 82 82 70.5 82 TL
29.  2067 Siti Fatiwatul Iqlima 80 66 48.3 75 TL
30.  2068 Sri Kawastik 78 46 64.7 68 TC
31.  2069 Zainal Arifin - - - - - 
32.  2070 Zazip Yayang Lisintiya 80 58 72.3 77 TL
     
  Jumlah Nilai 1803.5 2058  
  Rata-Rata Nilai 60.13 68.6  
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC) 
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII B 
 

Mata pelajaran :   IPS   
KKM :   68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1 2039 Ade Amirullah 80 74 72 77 TL
2 2073 Adelia Ayu Widyaningrum 75 56 60.3 68 TC
3 2075 Anang Sukatno 60 54 58.3 59 BC
4 2076 Angga Risqi Vatoni 68 50 48.7 62 BC
5 2078 Choiriyah 85 74 75 81 TL
6 2079 Dimas Maulana 70 56 54 63 BC
7 2048 Dimas Satriya Nugraha 72 40 52.7 63 BC
8 2080 Eka Wahyu Andini 86 80 74 84 TL
9 2081 Eko Supariyanto - - - - - 
10 2082 Fajar Syafa Romadhlon 70 72 50 69 TL
11 2084 Ika Fatmawati 75 74 72.3 77 TL
12 2085 Imam 68 58 58 62 BC
13 2086 IQ Sun Bayu Senna 68 42 56.3 60 BC
14 2055 Ira Wahyu Anggraini 75 74 68.7 72 TL
15 2087 Istikomah 70 62 65.7 72 TL
16 2088 Joshua Pratama 78 52 68.3 72 TL
17 2089 Lia Anis Maghfiroh 80 74 70.7 79 TL
18 2090 Lilia Nofiandari 68 58 64.3 67 BC
19 1952 Mahardiguna Dio E. A. 75 58 68 71 TL
20 2091 Maya Puspitasari 70 64 69.7 72 TL
21 2092 Muhammad Aji Cahyo 65 54 56.7 60 BC
22 2094 Nabila Taqiyudin 68 46 53.7 59 BC
23 2096 Nurfiana Hanifa Turrizka 70 66 68 70 TL
24 2067 Rahma Ayuningtyas 72 58 68 70 TL
25 2098 Sandro Lumban Tobing 68 62 64.3 65 BC
26 2099 Sara Mukti 83 62 69.3 77 TL
27 2100 Setya Renaldi 70 38 64 62 BC
28 2101 Tovan Trisno Wahyu Putra 60 46 66.3 57 BC
29 2103 Tutut Wuri Handayani 78 64 70 74 TL
30 2104 Yosi Yolan Yunita 80 66 72.3 78 TL
31 2105 Yusi Dahmayanti 82 80 76.7 83 TL
32 2106 Zaenal Arifin 68 54 58 60 BC
    
  Jumlah nilai 1994.3 2145  
  Rata-rata nilai 64.3 69.2  
    
 
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC)  
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII C 
 

Mata pelajaran :   IPS   
KKM :   68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1 2074 Alma Idah 80 66 56 70 TL
2 2107 Annisa Nurdian 75 42 46.7 65 BC
3 2109 Aprilian Fanta Riski 72 68 46.7 67 BC
4 2077 Ayu Indriana 75 64 62.7 67 BC
5 2112 Dedi Setiawan 65 72 58.3 70 TL
6 2113 Devi Antika Sari 83 80 69.7 76 TL
7 2114 Dian Fitriyantoro 75 72 58 70 TL
8 2116 Dina Prasetyaningtiyas 65 42 56 62 BC
9 2117 Diah Aryanti 85 62 50 68 TL
10 2119 Erik Setyoawan 70 58 52.7 70 TL
11 2121 Eva Veronika Ria 72 52 54.3 68 TC
12 2123 Fajar Maulana 80 72 64.3 70 TL
13 2124 Hena Dhiroh 72 68 58.3 67 BC
14 2125 Idaya Sekar Dunya 68 66 68.3 65 BC
15 2083 Ika Dewi Larasati 72 72 68.3 73 TL
16 2127 Ivan Fajar Pratama 70 70 56.3 68 TC
17 2128 Johan Pamungkas 70 66 52.7 67 TL
18 1946 Khafid Mahendra 76 60 46.7 65 BC
19 2130 Lailatul Nikmah 78 58 50 67 BC
20 2131 Melodia Sana Prameswari - - - - - 
21 2093 Muhhamad Salam 75 66 56.7 70 TL
22 2132 Nando Saputro 70 56 48.3 64 BC
23 2095 Nunuk Herdina Oktawiya 68 68 40.7 65 BC
24 2133 Puji Sariyanti 80 74 68.3 72 TL
25 2097 Risky Dwi Prasetyo 70 60 42.3 65 BC
26 2137 Titis Herawati 80 72 70.3 75 TL
27 2102 Tri Budi Setyono 68 52 50 63 BC
28 2139 Tri Hermawan 70 58 46.7 67 BC
29 2140 Wijang Widarto 65 40 60.7 57 BC
30 2141 Yuni Puji Lestari 75 72 68.3 70 TL
    
  Jumlah Nilai 1628.3 1963  
  Rata-Rata Nilai 56.15 67.7  
 
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC)  
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII D 
 

Mata pelajaran :   IPS   
KKM :   68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1 2108 Anika Sari 70 74 68.3 73 TL
2 2148 Dafikin Imanudin 73 66 60 68 TC
3 2110 Dandi  Wisnu Prabowo 70 50 72 65 BC
4 2111 Dani Pratomo 64 70 52.7 63 BC
5 2149 Defi Safitri 66 65 68 71 TL
6 2151 Diah Wulan Sayekti 68 58 72 67 BC
7 2115 Didik Setyawan 70 64 62.7 67 BC
8 2153 Dwi Anggraini 80 66 58 71 TL
9 2154 Diah Nur Hapsari 76 60 69.3 72 TL
10 2156 Efit Bangun 73 64 72.3 74 TL
11 2118 Eka Nofi Setyani 78 64 65.7 75 TL
12 2120 Erna Ermawanti 82 64 66 72 TL
13 2122 Evi Indriyani 80 66 52.7 69 TL
14 2159 Harris Yuliawan Saputra 74 66 60 69 TL
15 2126 Irgan Choirul Mahfit 69 54 60.3 64 BC
16 2162 Jodi Fitriyanto 75 56 50.7 74 TL
17 2129 Joko Ahmad Ashari 78 80 58 80 TL
18 2165 Kurniawan Hadi Saputra 68 53 64.3 61 BC
19 2169 Maya Sari 66 46 62.7 62 BC
20 1987 Muhammad Nur Khafit 72 50 54 67 BC
21 2134 Redi Iswantoro 74 60 58 68 TC
22 2135 Restu Febiyanto 72 70 56.3 70 TL
23 2136 Retnosari 70 66 72 74 TL
24 2138 Tri Hermanudin 84 66 60.7 70 TL
25 2173 Wahyu Dwi Riyanto 69 60 78.3 65 BC
26 2175 Wiyono Dwi Puspito 68 62 60 64 BC
27 1999 Yeza Zhandra 78 80 60.7 74 TL
28 2142 Yuyun Putri Utami 80 85 74 80 TL
29 2177 Zefi Nur Alifah 76 75 72.3 78 TL
30 2178 Zuni Farida 70 65 50.7 63 BC
    
  Jumlah Nilai 1892.7 2090  
  Rata-Rata Nilai 63.09 69.6  
 
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC)  
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII E 
 
Mata pelajaran :   IPS   
KKM :   68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1 2180 Adimas Ulin Nuha Armada S 67 68 60.3 64 BC
2 2143 Araminta Apriyanti Sukahar 67 68 64.7 67 BC
3 2144 Ardiyan Widi Setyawan 70 68 66.3 70 TL
4 2145 Bayu Kumoro Yekti 69 70 68.7 69 TL
5 2146 Berliyani Kusuma Wardani 68 68 74 69 TL
6 2147 Buya Agil Pamungkas 70 68 48.7 64 BC
7 2150 Diyah Permatasari 71 66 68.3 70 TL
8 2152 Dian Citra Agustina 67 58 60 65 BC
9 2155 Eva Nur Listiyani 69 70 68.3 69 TL
10 2157 Eko Agung Sulistiyono 69 70 64.7 67 BC
11 2186 Estaveisa Panggayuh Putri 68 68 70 69 TL
12 1914 Fikri Adi Laksono 68 68 56 65 BC
13 2158 Fredi Setyawan 68 70 64.7 68 TL
14 2160 Inta Suryaningsih 68 84 56.3 69 TL
15 2161 Ipung Pamungkas 65 65 60 64 BC
16 2163 Khafit Tri Prasetya 73 76 68.3 72 TL
17 2164 Kurnia Altiwi 68 70 58 64 BC
18 2166 Lilik Elfiyanto 68 65 64.7 65 BC
19 2167 Maisa Az Kalia Ashari 72 65 68.3 70 TL
20 1917 Margi Widiyarso 68 68 65.3 67 BC
21 2168 Mauidotul Badriyah 68 70 66.3 69 TL
22 2192 Mita Novia Ningsih 72 74 68 72 TL
23 2198 Niko Riyadi 68 68 64.3 65 BC
24 2170 Noviyani 75 65 62.7 70 TL
25 2171 Rahmad Hermawan 68 70 68 68 TC
26 2204 Radityo Nugroho 68 68 62.3 65 BC
27 2172 Rifki Chandra Devi Setyani 69 70 66.7 67 BC
28 2209 Shafira Chandra Devi Setyani 69 68 60.7 67 BC
29 2174 Widhi Wahyudi 72 68 66.3 68 TC
30 2176 Yulia Indriyani 75 65 68 72 TL
   
  Jumlah Nilai 1932.9 2030 
  Rata-Rata Nilai 64.43 67.67 
 
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC)  
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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NILAI RAPOR SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

KELAS VII F 
 

Mata pelajaran :   IPS   
KKM :   68 
 
No No. 

Induk 
NAMA NH UTS UAS NR KET

1 2179 Aan Erwiyanto 67 68 60.3 65 BC
2 2181 Andre Aryo Puta Jaya 67 68 70 68 TC
3 2182 Atika Cahyarani 70 70 66.3 70 TL
4 2183 Dedi Suryanto 66 60 64.7 64 BC
5 2184 Ellen Andini Triyastuti 68 70 67.3 68 TC
6 2185 Esa Firda Eri Liyani 70 64 64.3 65 BC
7 2187 Fadlhuloh Mahrus 71 64 62.3 69 TL
8 2188 Hendi Iksan Prabowo - - - - -
9 2189 Heni Setyawan 69 64 64.3 68 TC
10 2190 Irfan Yuliyanto 69 70 62.7 69 TL
11 2191 Mangsur Subekti 68 68 56.7 64 BC
12 2193 Mohammad Aji Pangestu 68 70 58.3 68 TC
13 2194 Mohammad Danu Arta 69 66 60.7 69 TL
14 2195 Mukti Hartono 68 65 56.3 65 BC
15 2196 Nanik Lestari 73 70 68.7 72 TL
16 2197 Neneng Fitriyani 76 76 70.3 74 TL
17 2199 Nimas Laudy Wahyu Agustin 68 70 65.7 69 TL
18 2200 Nirwana Adi Nugraha 68 68 54 65 BC
19 2201 Novi Listyo Ningsih 72 70 62.7 66 BC
20 2202 Puji Lestari - - - - -
21 2203 Pujik Lestari 70 68 58.7 65 BC
22 2205 Ria Angelia Puspitasari - - - - -
23 2206 Rias Susanti 68 68 52.7 65 BC
24 2207 Rizal Fani Aditya 72 68 64.3 70 TL
25 2208 Sapto Pamungkas 68 70 54.7 68 TC
26 1962 Setyaningsih 68 40 60.7 67 BC
27 2210 Soleh Pawit Saputro 69 68 65.3 68 TC
28 2211 Trimurti Wulandari 69 68 58.3 69 TL
29 2212 Winda Sari  72 70 68 71 TL
30 2213 Yusuf Shahdida Elgie 75 70 68 74 TL
31 2214 Zoga Adi Setyawan 70 56 58.7 65 BC
   
  Jumlah Nilai 1749 1900 
  Rata-Rata Nilai 62.46 67.85 
 
Catatan : 
Ket : - Terlampaui  (TL) 
         - Tercapai      (TC)  
         -  Belum Tercapai  (BC) 
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Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 
 
No  rxy  rtabel  Kriteria No  rxy  rtabel  Kriteria

1  0,539  0,444  Valid  33  0,563  0,444  Valid 
2  0,460  0,444  Valid  34  0,655  0,444  Valid 
3  0,599  0,444  Valid  35  0,441  0,444  Valid 
4  0,307  0,444  Tidak  36  0,692  0,444  Valid 
5  0,632  0,444  Valid  37  0,508  0,444  Valid 
6  0,835  0,444  Valid  38  0,774  0,444  Valid 
7  0,588  0,444  Valid  39  0,520  0,444  Valid 
8  0,609  0,444  Valid  40  0,532  0,444  Valid 
9  0,646  0,444  Valid  41  0,597  0,444  Valid 
10  0,889  0,444  Valid  42  0,735  0,444  Valid 
11  0,613  0,444  Valid  43  0,617  0,444  Valid 
12  0,665  0,444  Valid  44  0,578  0,444  Valid 
13  0,490  0,444  Valid  45  0,585  0,444  Valid 
14  0,674  0,444  Valid  46  ‐0,174  0,444  Tidak 
15  0,669  0,444  Valid  47  0,186  0,444  Tidak 
16  0,892  0,444  Valid  48  0,496  0,444  Valid 
17  0,559  0,444  Valid  49  0,604  0,444  Valid 
18  0,595  0,444  Valid  50  0,547  0,444  Valid 
19  0,583  0,444  Valid  51  0,334  0,444  Tidak 
20  0,868  0,444  Valid  52  0,550  0,444  Valid 
21  0,592  0,444  Valid  53  ‐0,098  0,444  Tidak 
22  0,650  0,444  Valid  54  ‐0,079  0,444  Tidak 
23  0,678  0,444  Valid  55  ‐0,339  0,444  Tidak 
24  0,657  0,444  Valid  56  0,525  0,444  Valid 
25  0,465  0,444  Valid  57  ‐0,013  0,444  Tidak 
26  0,451  0,444  Valid  58  0,474  0,444  Valid 
27  0,500  0,444  Valid  59  ‐0,259  0,444  Tidak 

28  0,596  0,444  Valid  60  ‐0,297  0,444  Tidak 

29  0,588  0,444  Valid  61  0,842  0,444  Valid 
30  0,540  0,444  Valid  62  0,095  0,444  Tidak 
31  0,481  0,444  Valid  63  ‐0,116  0,444  Tidak 
32  0,619  0,444  Valid 
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Uji normalitas  

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 123

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 2.37323589

Most Extreme Differences Absolute .100

Positive .100

Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z 1.104

Asymp. Sig. (2-tailed) .174

a. Test distribution is Normal.  
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Uji asumsi klasik 

Uji multikolenieritas  

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.181 2.029  2.061 .041   

X1 .118 .023 .368 5.093 .000 .998 1.002

X2 .199 .030 .476 6.592 .000 .998 1.002

a. Dependent Variable: Y       

 
Uji heterokesdasitas 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.254 1.045  2.157 .033

X1 .013 .012 .098 1.093 .277

X2 -.024 .016 -.140 -1.556 .122

a. Dependent Variable: Abs_res    

 
 
 
Analisis regresi berganda 
 

 

Uji determinasi 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .613a .376 .366 2.39293

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 

Uji F (simultan) n = 123, k = 2 a = 5% diperoleh Ftabel = 3,072 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 414.345 2 207.173 36.180 .000a

Residual 687.134 120 5.726   

Total 1101.480 122    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     
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Uji t (parsial) dengan n = 123, k = 2 a = 5% diperoleh ttabel = 1,98 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.181 2.029  2.061 .041

X1 .118 .023 .368 5.093 .000

X2 .199 .030 .476 6.592 .000

a. Dependent Variable: Y     

 
 
 
Uji determinasi parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant

) 
4.181 2.029

 
2.061 .041

   

X1 .118 .023 .368 5.093 .000 .388 .422 .367

X2 .199 .030 .476 6.592 .000 .491 .516 .475

a. Dependent Variable: Y        
 
 
 

 


