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SARI 
 

Amerdila Eka Yuniarti, 2005. “Pengaruh Pelaksanaan Sistem 
Pembelajaran Kurikulum 2004 Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Atas 
Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 2 Semarang”, Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 
79 halaman beserta lampiran. 
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Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial (PS) adalah mata pelajaran yang baru dalam 
kurikulum 2004, tetapi pada dasarnya hanya merupakan penggabungan mata 
pelajaran ekonomi, geografi, dan sejarah. Dengan adanya perubahan kurikulum 
tersebut dapat mengetahui seberapa besar kompetensi siswa termasuk dalam mata 
pelajaran pengetahuan sosial. Seperti diketahui bahwa prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pelaksanaan sistem 
pembelajaran kurikulum 2004.  
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah pengaruh 
pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa 
kelas VII mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang ? (2) 
Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap 
prestasi belajar siswa kelas VII mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 
Semarang ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 
sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa kelas VII mata 
pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang , (2) Untuk mengetahui ada 
dan tidaknya pengaruh pengaruh pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VII mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP 
Negeri 2 Semarang, (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan 
sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa kelas VII mata 
pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Semarang, adapun populasi seluruhnya adalah 329 siswa dengan sampel sebanyak 77 
siswa dengan persentase ketidaktelitian 10 % dari populasi 329 orang. Ada 2 (dua) 
variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan Sistem Pembelajaran 
Kurikulum 2004 (X) yang terdiri dari pelaksanaan pembelajaran , metode 
pembelajaran, media pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, dan 
lingkungan pembelajaran, (2) Prestasi Belajar sebagai variabel (Y) yaitu nilai rata – 
rata rapor ulangan umum semester I. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, metode angket atau kuesioner, metode observasi, dan 
metode wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif persentase dan analisis regresi linear sederhana. 

 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan sistem 

pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa kelas VII mata 



pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang dibuktikan dengan hasil 
perhitungan rxy = 0,6845. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 berpengaruh langsung terhadap 
prestasi belajar siswa mata pelajaran pengetahuan sosial. Besarnya sumbangan 
efektif pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran pengetahuan sosial adalah 46,85% ditunjukkan dari perhitungan 
koefisien determinasi. 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik 

sekolah, guru maupun, siswa. Pihak sekolah dapat lebih meningkatkan kondisi 
lingkungan belajar siswa seperti pada peningkatan fasilitas belajar. Selain itu, guru 
perlu adanya penguasaan terhadap seluruh bidang studi pada mata pelajaran 
pengetahuan sosial. Sedangkan siswa diharapkan dapat menggunakan fasilitas yang 
ada di sekolah dan mengerjakan setiap tugas yang yang diberikan untuk 
meningkatkan prestasi belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan 

penting untuk menjamin kelangsungan  hidup negara dan bangsa, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. (Mulyasa: 2002; 15). Sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas menjadi wacana berita hangat sehubungan dengan 

banyaknya pekerja Indonesia yang kurang profesional, baik pekerja 

Indonesia maupun di negara tetangga. 

Oleh karena itu di Indonesia diperlukan adanya peningkatan mutu 

pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat diperoleh dari 

pendidikan informal dan formal. Dalam pendidikan informal terjadi dalam 

lingkungan keluarga. Karena sifat – sifatnya yang tidak formal, tidak 

memiliki rancangan yang konkret dan ada kalanya juga tidak disadari , 

pendidikan tersebut tidak memiliki kurikulum formal dan tertulis. Jadi yang 

memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa 

Indonesia adalah pendidikan yang bersifat formal . 

Pendidikan formal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan pendidikan informal dalam lingkungan keluarga. Pertama, 

pendidikan formal di sekolah memiliki lingkup isi pendidikan yang luas, 

bukan hanya berkenaan dengan pembinaan segi – segi moral tetapi juga ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Kedua, pendidikan di sekolah dapat 
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memberikan pengetahuan lebih tinggi, lebih luas dan mendalam. Ketiga, 

karena memiliki rancangan atau kurikulum secara formal dan tertulis, 

pendidikan disekolah dilaksanakan secara berencana, secara sistematis, dan 

lebih disadari. (Nana Syaodih Sukmadinata : 1997; 2) 

Dalam pendidikan secara formal yang dilaksanakan pada lembaga 

sekolah perlu adanya iklim yang menunjang untuk pelaksanaan pendidikan. 

Untuk menciptakan iklim yang kondusif akademik merupakan prasarat agar 

tercapai tujuan pokok pendidikan. Kondisi- kondisi tersebut merupakan tugas 

sekolah dalam menunjang kelancaran implementasi kurikulum dibawah 

kepemimpinan Kepala Sekolah.  Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 

optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, 

dan kegiatan –kegiatan yang tepusat pada siswa merupakan iklim sekolah 

yang dapat menumbuhkan semangat belajar. 

Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi bagi perkembangan 

pendidikan di Indonesia untuk menuju era globalisasi dengan mengubah 

kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 dengan kurikulum yang berbasis 

kompetensi, karena pada saat ini kurikulum yang dianggap paling sesuai 

adalah kurikulum berbasis kompetensi. Hal itu karena kurikulum ini 

dianggap mampu membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan 

yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi, guna menjawap 

tantangan arus globalisasi. 

Jika kita bandingkan antara kurikulum nasional 1994 dengan 

kurikulum 2004 dengan kurikulum berbasis kompetensi terdapat peran 
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sekolah dan guru yang dominan. Selain itu kurikulum berbasis kompetensi 

juga memiliki aspek yang berupa pengalaman riil yang integral pada siswa 

dan proses menemukan rangsangan kepada siswa lebih baik. Sedangkan 

menurut Mulyasa  (2002: 166) pada kurikulum 1994 lebih berorientasi pada 

materi, yang berupa pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 

yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan 

kurikulum dilakukan secara sentral oleh Departemen Pendidikan Nasional, 

sehingga Departemen Pendidikan Nasional memonopoli pengembangan ide 

dan konsepsi kurikulum. 

Pada tahun 1998, UNESCO telah mencanangkan empat pilar 

pendidikan yaitu: 

1. Learning to know (landasan ilmu pengetahuan) 

2. Learning to do (aplikasi) 

3. Learning to be (penggalian potensi diri) 

4. Learning together (team work) 

( Mulyasa, 2003: 5) 

Perubahan kurikulum yang akan berlaku tahun 2004 itu merupakan 

upaya dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan 

secara nasional. Mutu pendidikan dapat dikatakan baik manakala dapat 

menciptakan suatu kehidupan bangsa yang cerdas, damai, dan terbuka, 

demokratis serta bisa bersaing yang pada akhirnya nanti mampu 

meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia (Kompas 

mahasiswa, 2002: 10). 
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Dalam pembelajaran pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

tersirat dari beberapa ilmu pengetahuan yang dirangkai dalam berbagai mata 

pelajaran. Setiap mata pelajaran yang ada mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda, dan salah satunya pada mata pelajaran pengetahuan sosial. 

Mata pelajaran pengetahuan sosial (PS) adalah mata pelajaran yang 

baru dalam kurikulum 2004, tetapi pada dasarnya ini hanya merupakan 

penggabungan mata pelajaran ekonomi, geografi, dan sejarah. Dalam 

pembelajaran PS ini masih terdapat banyak kemungkinan siswa menjadi 

bingung dan mengalami kesulitan karena bahan yang terlalu banyak dan 

dengan adanya keterbatasan waktu. 

Kajian ini menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian dalam terapan kurikulum 2004 pada mata pelajaran PS, yang 

diharapkan dapat membekali siswa dengan berbagai kemampuan yang sesuai 

dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi. Dengan adanya perubahan 

kurikulum tersebut dapat mengetahui seberapa besar kompetensi siswa 

termasuk dalam mata pelajaran PS, oleh karena itu peneliti mengambil judul 

tentang “PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PEMBELAJARAN 

KURIKULUM 2004 TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS 

VII MATA PELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP NEGERI 2 

SEMARANG” 
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2. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi adanya penafsiran yang salah terhadap judul yang 

diajukan , maka ditegaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut yaitu : 

1) Pengaruh 

Pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang/benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang ( Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1988: 664 ) 

Dalam penelitian ini pengaruh mempunyai arti daya yang ada dari 

Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 2004 Pada Mata Pelajaran 

Pengetahuan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

2) Sistem Pembelajaran 

Sistem dalam kamus Inggris – Indonesia John M. Echols dan Hasan 

Shadily, “ sistem ” berarti susunan. Tetapi dalam pengertian lain , “sistem” 

juga bisa diartikan sebagai “cara”.Andi Yogyakarta (1997;28). 

Pembelajaran , sesuai dengan pengertian belajar secara umum, 

yaitu bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan  oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih 

baik. Darsono (2000; 24). 

Dari penggabungan dua kata tersebut sisten pembelajaran 

mempunyai arti bahwa suatu cara yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 
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3) Kurikulum 2004 

Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik 

dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional. Kurikulum 

memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan 

penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan 

macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan ( Sukmadinata, 

1997 :v). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum sangat 

berhubungan dengan pendidikan.  

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, 

nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.  

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar peserta didik 

yang mengacu pada pengalaman langsung. 

Gordon (Mulyasa,2004: 38) menjelaskan beberapa aspek atau ranah 

yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

2. Pemahaman (Understending), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. 

3. Kemampuan (Skill), yaitu suatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas  atau pekerjaan yang dibebabkan kepadanya. 

4. Nilai (Value), adalah suat standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 
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5. Sikap (Attitude), yaitu perasaan (senang- tidak senang, suka- tidak suka) 

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (Interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu perbuatan 

Berdasarkan pengertian diatas, kurikulum 2004 atau yang lazim 

disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dapat diartikan 

sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas- tugas dengan standar 

performansi tertentu, sehinggan hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, 

berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 

4) Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi Belajar adalah pengusaan pengetahuan / Ketrampilan yang 

dikembangkan melalui pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru ( Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1988, 700). 

Siswa (peserta didik ) adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu (UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 23 ayat 1). 

Dalam Penjelasan pasal 23 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan 

bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan  tinggi disebut mahasiswa 

(Penjelasan UU SPN pasal 23 ayat 1 ). 
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Jadi Prestasi belajar siswa adalah pengusaan pengetahuan / 

Ketrampilan yang dikembangkan melalui pelajaran lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru kepada siswa 

5) Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial 

Materi yang diajarkan dalam rumpun mata pelajaran pengetahuan 

sosial yang disyaratkan oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi ini terintegratif 

antara bidang studi sejarah, sosiologi-antropologi, geografi, dan ekonomi. 

6) SMP Negeri 2 Semarang 

Pengertian dari SMP Negeri 2 Semarang adalah menunjuk tempat 

salah satu sekolah yang sedang melaksanakan Kurikulum 2004 (kurikulum 

Berbasis Kompetensi). 

 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah persoalan yang perlu dijawab dengan 

penelitian. Tujuan perumusan masalah adalah agar penelitian itu tidak terlalu 

panjang. Dalam hal ini peneliti membatasi pertanyaan sebagai berikut : 

1. Adakah Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 2004 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Mata Pelajaran Pengetahuan 

Sosial di SMP Negeri 2 Semarang ? 

2. Seberapa besar Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 2004 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Mata Pelajaran Pengetahuan 

Sosial di SMP Negeri 2 Semarang? 
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4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 

2004 Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Mata Pelajaran Pengetahuan 

Sosial di SMP Negeri 2 Semarang. 

2. Untuk mengetahui ada dan tidaknya Pengaruh Pelaksanaan Sistem 

Pembelajaran Kurikulum 2004 Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII 

Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 2 Semarang. 

3. Untuk mengetahui Seberapa Besar  Pengaruh Pelaksanaan Sistem 

Pembelajaran Kurikulum 2004 Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII 

Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial di Smp Negeri 2 Semarang. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritik: 

Memberikan masukan dalam rangka penyusunan teori atau konsep-konsep baru 

terutama untuk pengembangan kurikulum 2004. 

Manfaat Praktis: 

a. Memberikan masukan bagi sekolah untuk menyusun dan mengembangkan 

silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, 

kebutuhan serta kemampuan peserta didik. 

b. Memberikan masukan bagi Perguruan Tinggi agar mencetak adanya tenaga 

guru pengetahuan sosial yang profesional. 
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c. Memberikan masukan kepada siswa untuk mengetahui kompetensi yang ada 

pada dirinya dengan menekankan pada pemahaman, kemampuan/ 

kompetensi tertentu disekolah, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di 

masyarakat. 
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A. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka sistematika atau isi singkat dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi berisi Judul Skripsi, Persetujuan, Pengesahan, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Sari, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, Lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi: 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah 

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini dibahaqs mengenai kajian pustaka, 

tinjauan Kurikulum, Prestasi Belajar, Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial. 

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan metode yang 

digunakan dalam penelitian yaitu tentang populasi penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas,serta metode 

analisis data. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat tentang gambaran umum 

SMP Negeri 2 Semarang, hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan 

hasil penelitian ynag dibuat. 

Bab V: Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari penelitian 

yang dibuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan Kurikulum 

1.1 Konsep Kurikulum 

Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan 

baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional. 

Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab 

berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada 

akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga 

pendidikan ( Sukmadinata, 1997 :v). Dari pernyaataan ini dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum sangat berhubungan dengan pendidikan. 

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik 

dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan- tujuan 

pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan 

teori dan praktik pendidikan serta bervariasi sesuai denga aliran atau teori 

pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama , kurikulum adalah 

kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari 

siswa. Pandangan ini terlalu mementingkan aspek isi ( Sukmadinata, 

1997:4) 
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1.2 Macam Model Konsep Kurikulum 

Dalam pendidikan terdapat empat pilar aliran besar, yaitu aliran 

pendidikan klasik, pribadi, teknologi, dan interaksionis. Empat aliran ini 

bertolak dari teori yang berbeda- beda serta mempunyai pandangan yang 

berbeda terutama ketika melihat kedudukan dan peranan pendidik, 

peserta didik, isi maupun proses pendidikan. 

Empat aliran atau teori pendidikan tersebut memiliki model 

konsep kurikulum dan prakti pendidikan yang berbeda. Model teori  

pendidikan klasik menghasilkan konsep kurikulum subjek akademis. 

Pendidikan Pribadi disebut kurikulum humanistik, teori teknologi 

pendidikan memiliki model konsep kurikulum yang disebut kurikulum 

teknologis, dan dari pendidikan interaksionis disebut kurikulum 

rekonstruksi sosial. 

1.3 Konsep Kurikulum 2004 

Memasuki  tahun pelajaran 2004 – 2005, dunia pendidikan 

memasuki babak baru dengan diterapkannya kurikulum 2004, atau yang 

lazim disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK) pada 

semua jenjang pendidikan. 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak. Mc. Ashan (Mulyasa,2004: 38) mengemukakan 

bahwa kompetensi adalah “… a knowledge, skill, and abilities or 

capabilities that a person achieves, which become a part of his or her 
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being to the exent he or she can satisfactorily perform partikular 

cognitive, afective, psycomotor behaviors…” Dalam hal ini kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga 

dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan sebaik- baiknya. 

Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton (Mulyasa, 2004: 38) 

mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, 

ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan. Kompetensi dengan demikian mencakup tugas, ketrampilan 

sikap, dan apresiasi yan harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenjang pekerjaan 

tertentu. Konsekuensinya terdapat hubungan (link) antar tugas- tugas 

yang dipelajari peserta didik disekolah dengan kemampuan yang 

diperlukan oleh dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum menuntut kerja 

sama antara pendidikan dengan dunia kerja, terutama dalam 

mengidentifikasi  dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan 

kepada peserta didik. 

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik harus perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil 

belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. 

Gordon (Mulyasa,2004: 38) menjelaskan beberapa aspek atau 

ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 
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1. Pengetahuan (Knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

2. Pemahaman (Understending), yaitu kedalaman kognitif dan afektif 

yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. 

3. Kemampuan (Skill), yaitu suatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas  atau pekerjaan yang dibebabkan kepadanya. 

4. Nilai (Value), adalah suat standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

5. Sikap (Attitude), yaitu perasaan (senang- tidak senang, suka- tidak 

suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (Interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu perbuatan 

Berdasarkan pengertian di atas, kurikulum 2004 atau yang 

lazim disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dapat 

diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas- tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehinggan hasilnya dapat dirasakan oleh 

peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu.  

Empat pilar Pendidikan adalah (1) learning to know, (2) 

learning to do, (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Untuk 

pelaksanaan KBK segala potensi yang ada dimasyarakat harus 

dibangkitkan untuk mendukung terciptanya pendidikan yang bermutu. 
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Masih dalam pelaksanaan, pencapaian pendidikan yang bermutu 

menuntut perkembangan sekolah secara profesional. Profesional disini 

selaras dengan kewenangan sekolah dalam mengambil keputusan untuk 

penyelenggaraan program pendidikan yang berorientasi pada standar 

nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang didasarkan 

manajemen berbasis kompetensi.  

1.4 Pelaksanaan Kurikulum 2004 

Dalam (Kamus Umum Bahasa Indonesia,1976: 337) 

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan. Disisi lain Mars ( Mulyasa, 

2002: 94) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi 

kurikulum, yaitu: dukungan kepala sekolah; dukungan rekan sejawat 

guru, dan dukungan internal yang datang dari dalam guru sendiri.  

Keberhasilan implementasi kurikulum disekolah sangat 

ditentukan oleh faktor guru, karena tanpa guru suatu implementasi 

kurikulum pembelajaran tidak akan memuaskan. Mulyasa (2002: 95) 

mengemukakan, dalam garis besarnya implementasi kurikulum berbasis 

kompetensi mencakup banyak aspek yang mendukung, diantaranya 

adalah: managemen sekolah, pengembangan program, , metode 

pembelajaran, media pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran. 
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2. Tinjauan Manajemen Sekolah 

Me-manage atau mengelola sekolah artinya mengatur agar 

seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung 

tercapainya tujuan sekolah. Secara sederhana, proses pengelolaan sekolah 

mencakup empat tahap, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controling) yang 

biasanya disingkat POAC. 

Dalam memanagemen sekolah hal-hal yang perlu diperhatikan 

untuk meningkatkan mutu sekolah adalah: 

2.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah cara atau usaha kepala 

sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, 

dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang 

terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencari tujuan yang 

ditetapkan. Aqib Zainal (2002 ; 137 ) 

Kepemimpinan bersifat situasional yang berarti suatu tipe 

kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif 

untuk situasi yang lain. 

2.2 Asesmen Sekolah 

Asesmen Sekolah adalah pengumpulan data/ informasi secara 

komprehensif dan terencana tentang jalannya program sekolah, dilihat 

dari aspek masukan proses, produk, dan dampak. Aqib Zainal ( 2002;38 ) 
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Melalui assesmen dapat diketahui antara lain: efektivitas 

program sekolah yang sedang berjalan, tingkat kesehatan setiap unit yang 

ada, kelemahan dan kekuatan masing-masing komponen maupun 

kegiatan yang sedang berjalan. 

2.3 Managemen Kurikulum 

Semua kegiatan yang dilaksanakan disekolah merupakan 

kegiatan yang diperutukkan siswa guna membantu siswa 

mengembangkan dirinya. Upaya-upaya tersebut dapat optimal jika semua 

siswa sendiri secara aktif berupaya mengembangkan dirinya sesuai 

dengan yang dilakukan disekolah. 

Tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah melalui empat tahap: 

a. perencanaan 

b. pengorganisasian dan koordinasi 

c. pelaksanaan 

d. pengendalian 

2.4 Managemen Personalia 

Dalam suatu organisasi peranan personalia (SDM) adalah 

penting. Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengelola 

personalia disekolah. 
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Sebagai pemimpin tertinggi, tugas kepala sekolah mencakup 

tiga aspek: 

a. pengadaan tenaga 

b. pemanfaatan tenaga yang telah dimiliki 

c. pembinaan dan pengembangan 

Ketiga aspek tersebut merupakan suatu siklus berkelanjutan 

yang harus dikerjakan dan hasilnya dikaji ulang secara periodik. 

2.5 Managemen Kesiswaan 

Semua kegiatan yang dilaksanakan disekolah merupakan 

kegiatan yang diperuntukkan bagi siswa guna membantu siswa 

mengembangkan dirinya. Upaya-upaya tersebut dapat optimal jika siswa 

sendiri secara aktif berupaya mengembangkan dirinya. Upaya-upaya 

tersebut dapat optimal jika siswa sendiri secara aktif berupaya 

mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dilaksanakan 

sekolah. 

Ada empat prinsip dasar dalam manegemen kesiswaan, yaitu: 

1. Siswa harus diperlukan sebagai subyek dan bukan obyek. 
2. Kondisi siswa sangat beragam, sehingga diperlukan wahana    kegiatan 

yang bgeragam. 
3. Siswa hanya akan bermotivasi belajar jika mereka menyenangi apa 

yang diajarkan. 
4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, 

tetapi juga ranah afektif dan psiko-motor. 
   Aqib Zainal ( 2002; 140 ) 
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2.6 Managemen Keuangan 

Masalah keuangan seringkali menjadi masalah bagi sekolah. 

Berikut ini merupakan cara yang dapat ditempuh oeh kepala sekolah 

dalm pengelolaan keuangan, yaitu: 

1. Dengan terbatasnya dana dari pemerintah, maka peran BP3 / 
masyarakat, termasuk para pengusaha sangat diperlukan.  

2. Pengelolaan dana harus terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

3. Pada dasarnya, rencana keuangan adalah penjabaran pembiayaan 
program kerja yang dituangkan dalam RAPBS. 

4. Mengingat ada sumber dana disekolah, maka dalam penyusunan 
RAPBS maupun pelaksanaannya perlu memperhatikan koordinasi 
agar tidak terjadi tumpang tindih. 

5. Pengadministrasian dana harus dilaksanakan secara tertib sesuai 
dengan aturan adminstrasi berlaku. 

6. Bukti pencatatan keuangan harus siap untuk diperiksa setiap saat. 
7. Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbatas. 
      Aqib Zainal ( 2002; 140-141 ) 

2.7 Management Perawatan Preventif  Sarana dan Prasarana Sekolah 

Program perawatan preventif adalh tindakan yang dilakukan 

secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas sekolah. Aqib 

Zainal ( 2002;141 ). Seperti gedung, meubel, dan peralatan sekolah 

lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja memperpanjang usia 

pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menentukan biaya efektif sarana 

dan prasarana sekolah. 

2.8 Managemen Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menunjang 

pendidikan bagi siswa. Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan minat, kemampuan, kebiasaan membaca, melatih dan 

memanfaatkan bahan pustaka sebagai informasi,serta meningkatkan daya 
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kritis dan bahan pustaka sebagai sarana informasi, serta meningkatkan 

daya kritis dan kreativitas. 

Pendayagunaan perpustakaan oleh siswa perlu dirangsang 

melalui berbagai kegiatan atau tugas yang berhubungan dengan buku/ 

membaca. 

2.9 Managemen Bimbingan dam Konseling (BK) 

BK bagian terpenting dari sistaem pendidikan disekolah dalam 

upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal 

sesuai dengan potensinya. 

Ada empat prinsip dasar dalam pelayanan BK menurut Aqib 

Zainal ( 2002;143 ), yaitu: 

a. BK adalah kegiatan pelayanan 
b. BK berangkat dari rinsip bahwa setiap individu berbeda dengan yang 

lain. 
c. BK membantu siswa agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, 

dan 
d. BK merupakan bagian integral pendidikan disekolah. 

Keberhasilan BK ditandai dengan adanya jumlah siswa yang 

berkonsultasi meningkat dan prestasi belajar, penyesuaiansosial, serta 

kesejahteraan siswa meningkat. 

2.10 Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru 

melaluisiklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, 

serta umpan balik yang oyektif dan segera. Aqib Zainal ( 2002;143 ) 

Tujuan utama supervisi adalah untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan kualitas pembelajaran melalui 
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pengajaran yang baik. Keberhasilan supervisi ditandai dengan 

meningkatnya kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar 

dan meningkatnya kemampuan guru dalam mengajar. 

2.11 Manajemen Peningkatan Mutu 

Manajemen Peningkatan mutu adalh suatu metode peningkatan 

mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan 

sekulmpulan tehnik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan 

kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara 

berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi 

sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Aqib 

Zainal ( 2002;144). 

Dalam managemen peningkatan mutu, terkandung upaya: 

a. mengendalikan proses yang berlangsung disekolah. 

b. Melibatkan proses diagnosis dan proses tindakan untuk menindak 

lanjuti diagnosis. 

c. Memerlukan partisipasi semua pihak, baik kepala sekolah, guru, staf 

administrasi, siswa, orang tua siswa, dan pakar. 

3 Tinjauan Pengembangan Program 

Menurut Mulyasa (2002; 95) Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) mencakup pengembangan program tahunan, 

program semester, program modul, (pokok bahasan), program mingguan 

dan harian, program pengayaan dan remidial, serta program bimbingan 

dan konseling. 
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3.1 ) Program Tahunan 
Program tahunan merupakan program umum setiap mata 

pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata 
pelajaran yang bersangkutan 

3.2 ) Program Semester 
Program semester berisikan garis- garis besar mengenai hal-

hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. 
Program ini merupakan penjabaran dari program tahunan. 

3.3 ) Program Modul (Pokok Bahasan) 
Program modul atau poko bahasan pada umumnya 

dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan 
disampaikan. Program ini merupakan penjabaran dari program 
semester. 

3.4 ) Program Mingguan dan Harian 
Untuk membantu kemajuan belajar peserta didik, disamping 

modul perlu dikermbangkan program mingguan dan harian. Program 
ini merupakan penjabaran dari program modul. 

3.5 ) Program Pengayaan dan Remidial 
Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari 

program mingguan dan harian. 
3.6 ) Program Bimbingan dan Konseling 

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling 
kepada peserta didik yang menyangkut pribadi sosial, belajar, dan 
karier. 

 
4. Tinjauan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

kearah yang lebih baik. Menurut Mulyasa (2002; 100) Umumnya 

pelaksanaan pembelajaran mengakup tiga hal; pre tes, proses, dan post 

tes. Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pre tes (tes awal); Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran 
ini diawali dengan pre tes. Untuk menjajaki proses pembelajaran 
yang akan dilaksanakan 

b. Proses; Proses merupakan kegiatan dari pelaksanaan proses 
pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan 
melalui modul. 

c. Post tes; Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan 
post tes 
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5. Tinjauan Metode Pembelajaran 

Dalam perencanaan pembelajaran guru dapat memilih dan 

menentukan metode pembelajaran yang digunakan. Pada perencanaan 

pembelajaran perlu diperhatikan faktor-faktor kemampuan guru, tujuan 

pembelajaran, kekhasan bahan pembelajaran, keadaan sarana dan 

prasarana, serta keadaan siswa dan asas-asas pengembangan kurikulum. 

Metode pembelajaran menurut Aqib Zaenal (2002;93) yang dapat 

digunakan adalah: 

a. Metode Penugasan 
Metode ini merupakan suatu cara pemberian kesempatan bagi 

siswa untuk melaksanakantugas berdasarkan petunjuk langsung yang 
telah dipersiapkan guru. 

b. Metode Eksperimen 
Metode Eksperimen adalah suatu cara memberikan 

kesempatan bagi siswa secara perseorangan atau kelompok untuk 
berlatih melakukan sesuatu proses percobaan secara mandiri. 

c. Metode Proyek 
Metode proyek merupakan suatu cara memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk menghubungkan  dan mengembangan 
sebanyak mungkin pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai 
mata pelajaran. 

d. Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran 

melalui wahana tukar pendapat dan informasi berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecahkan 
suatu masalah memperjelas suatu bahan serta pelajaran dan mencapai 
kesempatan. 

e. Metode Widyawisata 
Metode ini adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran 

dengan membawa siswa langsung kepada obyek yang akan dipelajari 
yang terdapat diluar kelas atau dilingkungan kehidupan nyata. 

f. Bermain Peran 
Metode Bermain Peran adalah suatu cara penguasaan bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinatif, daya ekspresi, dan 
penghayatan ini dilakukan dengan memerankan seseorang dari 
sejarah, dunia pengetahuan, dan lain-lain. 
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g. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar dengan 

mempertunjukkan cara kerja suatu benda. 
h. Metode Tanya-jawab 

Metode tanya- jawab adalah suatu cara penyajian bahan 
pelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan yang dijawab oleh 
siswa.  

i. Metode Latihan 
Metode latihan merupakan suatu metode yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berlatih melakukan suatu 
ketrampilan tertentu berdasarkan penjelasan atau petunjuk guru. 

j. Metode Ceramah 
Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan 

penyajian materi melalui penuturan dan peneranganlisan guru kepada 
siswa. 

k. Metode Pameran 
Metode pameran digunakan untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyajikan dan menjelaskan apa yang dipelajari. 
l. Metode Permainan 

Metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan 
pelajaran melalui berbagai bentuk permainan, berupa teka-teki, papan 
bergambar, kotak rahasia dan masih banyak lagi. 

m. Metode Cerita 
Metode cerita adalah suatu cara penanaman nilai-nilai kepada 

siswa dengan mengungkapkan kepribadian tokoh-tokoh melalui 
penuturan hikayat, legenda, dongeng, dan sejarah lokal. Metode ini 
dapat membantu penghayatan nilai dan moral serta pembentukan 
sikap. 

n. Metode Simulasi 
Metode simulasi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran 

melalui kegiatan praktik langsung tentang pelaksanaan nilai-nilai, 
penerapan pengetahuan, dan ketrampilaan yang berlangsung sehari-
hari. 

 

Dari berbagai macam metode yang dikemukakan diatas guru 

dapat memilih metode yang cocok yang akan digunakan dalam proses 

belajar pembelajaran siswa guna mensukseskan pelaksanaan kurikulun 

2004. 
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6. Tinjauan Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses 

belajar.Bentuk-bentuk media digunakan untuk meningkatkat pengalaman 

belajar agar menjadi lebih konkret. 

Media pembelajaran sangat beraneka ragam menurut Aqib Zaenal 

(2002; 60). Aneka ragam media pengajaran dapat diklasifikasikan 

berdasarkan ciri-ciri tertentu, klasifikasi itu ada tiga ciri, yaitu: suara (audio), 

bentuk (visual), gerak (motion). Atas dasar pengelompokan diatas dapat 

dibagi menjadi delapan media,yaitu: 

a. Media audio-motion-visual 
Merupakan media yang merupakan suara, ada gerakan, dan 

bentuk obyeknya dapat dilihat.Seperti televisi, video tape, dan film gerak 
b. Media audio-still-visual 

Merupakan meedia yang mempunyai suara, obyeknya dapat 
dilihat, namun tidak ada gerakannya, seperti film-strip suara, slide 
bersuara atau rekaman televisi dengan gambar tak bergerak. 

c. Media audio-semi-visual 
Merupakan media yang mempunyai suara dan gerakan, manun 

tidak dapat menampilkan suatu gerak secara utuh, seperti tele- writing 
atau teleboard. 

d. Media motion-visual 
Merupakan media yang mempunyai gambarobjek bergerak. 

Seperti film (bergerak) bisu (tidak bersuara). 
e. Media-still-visual 

Merupakan media yang obyeknya, namun tidak ada gerakan. 
Seperti film-strip, gambar,microfon, atau halaman cetakan. 

f. Media-semi-motion 
Media menggunakan garis dan tulisan, seperti tele-autograf. 

g. Media- audio 
Merupakan media yang hanya menggunakan suara. Seperti radio, 

telepon, audio-tape. 
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h. Media cetakan 
Media cetakan merupakan media yang hanya menampilkan 

simbol-simbol terentu, yaitu huruf (simbol bunyi). 
 

 
7. Tinjauan Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Dalam Implementasi Kurikulum KBK, terdapat berbagai upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kuallitas pembelajaran. Hal 

tersebut antara lain, peningkatkan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, 

peningkatan disiplin belajar, dan peningkatan motivasi belajar.  

 Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Peserta Didik 
Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan 
pengalaman belajar. 
 Peningkatan Disiplin Sekolah 

Disiplin merupakan suatu hal yang mudah diucapkan tetapi sukar 
dilaksanakan. Secara tradisional disiplin diartikan sebagai kepatuhan 
terhadap pengendalian dari luar (abedience to external) 
 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 
keefektifan pembelajaran. Callahan and Clark mengemukakan bahwa 
motivasi adalah  tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 
adanya tingkah laku kearah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan 
belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. 
Mulyasa (2002;112) 

 
8. Tinjauan Lingkungan Pembelajaran 

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, optimisme, harapan 

yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan yang 

terpusat pada siswa  merupakan lingkungan sekolah yang mendukung bagi 

kelancaran proses belajar pembelajaran.  

Kondisi-kondisi tersebut merupakan tugas kepala sekolah untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan kurikulum dibawah kepemimpinan 

kepala sekolah. Keberhasilan KBK selain sangat ditentukan atas kerja kepala 
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sekolah juga kerja sama dari guru dan siswa untuk menciptakan suasana yang 

mendukung bagi proses pembelajaran. 

9. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

 Pengertian belajar  

Belajar merupakan proses perubahan kegiatan atau reaksi 

terhadap lingkungan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi 

tanpa belajar maka manusia akan mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan hidup, kehidupan dan 

penghidupan yang senantiasa berubah. 

Pengertian belajar menurut Hilgrad dan Bower dalam buku 

Theoris Of Learning (1987) yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (1990 : 

84): belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku sesama terhadap 

suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang- 

ulang dalam situasi itu dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, 

atau keadaan sesaat seseorang ( misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan 

sebagainya). 

Menurut Wittaker, belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan / pengalaman. Dengan demikian, 

perubahan- perubahan tingkah laku akibat pertumbuhan fisik/ 

kematangan, tidak termasuk sebagai belajar (Soemanto, 1998 : 104) 
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Sedangkan menurut Kingsley (Soemanto, 1998 ; 104), belajar 

adalah proses dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan/ 

diubah melalui praktek/ latihan. 

Selanjutnya belajar menurut Oemar Hambalik (2003 ; 27, 28) 

yaitu: “Belajar adalah memotifasi dan mempertegas kelakuan melalui 

pengalaman dan merupakan proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungannya akan terjadi serangkaian 

pengalaman-pengalaman belajar. 

Dari pengalaman beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

yang disebut belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

seseorang  dan merupakan suatu kebutuhan yang dirasakan sebagai suatu 

keharusan untuk dipenuhi sepanjang usia manusia, sejak lahir hingga 

akhir hayatnya. Dengan demikian belajar adalah usaha dari individu 

untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu akan menimbulkan perubahan 

diri individu. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar  

Telah dikemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku seseorang  dan merupakan suatu kebutuhan yang 

dirasakan sebagai suatu keharusan untuk dipenuhi sepanjang usia 

manusia, sejak lahir hingga akhir hayatnya. Dengan demikian belajar 

adalah usaha dari individu untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu akan 

menimbulkan perubahan diri individu. Sampai dimana perubahan ini 

dapat tercapai atau denga kata lain, berhasil atau tidak tergantung pada 
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beberapa faktor. Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara 

satu dengan yang lain berbeda, hal ini dikarenakan kemampuan masing- 

masing individu tidak sama, banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa, faktor tersebut adalah: 

9.2.1.  Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor internal). 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa yang sedang belajar, yang meliputi: 

a. Kondisi Fisiologis 

Kondisi Fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Orang yang dalam keadaan segar jasmani, akan 

berlainan belajarnya dengan keadaan orang yang dalam keadaan 

kelelahan. Anak- anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan 

belajarnya dibawah anak yang terpenuhi gizinya. Mereka lekas lelah 

mudah mengantuk dan sulit menerima pelajaran. Disamping kondisi 

fisiologis umum, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca 

indra, tertama penglihatan dan pendengaran, karena sebagian besar yang                             

dipelajari oleh manusia adalah menggunakan penglihatan dan 

pendengaran. 

b.   Kondisi Psikologis 

Semua keadaan dan fungsi psikologis sangatlah berpengaruh 

terhadap proses belajar yang telah bersifatpsikologis. Beberapa faktor 

psikologis yang utama antara lain adalah: 
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1. Minat: Minat mempengaruhi proses dan hasi belajar. Kalo seseorang 

tidak berminat untuk mempelajarai sesuatu, jangan diharapkan dia 

akan berhasi. Kalau sudah ada minat dalam dirinya , ada 

kemungkinan harapan agar dia dapat berhasil. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. 

2. Kecerdasan: kecerdan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, 

yaitu kecakapan untuk menghadapi,dan menyesuaikan kedalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajari dengan cepat. Kecerdasaan besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan prestasi belajar. Dalam situasi yang sama, siswayang 

mempeunyai tingkat kecerdasan tinggi akan lebih berhasil dari siswa 

dengan kecerdasa rendah. 

3. Bakat: bakat adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan ini baru 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar dan 

berlatih. 

4. Motivasi: Motivasi adalah psikologis yang mrndorong seseorang 

melakukan sesuatu. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar. Dari uraian diatas jelaslah bahwa 

motivasi yang kuat dapat dilaksanakan dengan adanya latihan, 

kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang memperkuat, jadi latihan 

itu sangat perlu dalam belajar. 
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5. Kemampuan Kognitif: Kemampuan kognitif adalah kemampuan 

seseorang dalam melakukan persepsi, dalam mengingat dan berfikir. 

Dalam dan dalam berfikir besar pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar. 

2. Faktor- faktor yang berasal dari luar (ekternal) 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar 

individu yang dapat mempengaruhi proses belajar. Faktor- faktor dari luar 

terdiri dari dua: 

a. Faktor lingkungan 

1. Lingkungan alam, seperti suhu, kelembaban udara berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Belajar dalam keadaan udara segar akan lebih 

baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan uadeara yang panas dan 

pengap. 

2. Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia maupun berwujud 

hal-hal yang lain, langsung berpengaruh terhadap proses belajar. 

3. Tingkat Penghasilan Orang Tua 

Tingkat penghasilan orang tua dapat mempengarugi prestasi belajar 

anaknya. Keadaan sosial ekonomi keluarga berperan terhadap 

perkembangan prestasi belajar anak, dengan adanya perekonomian 

yang cukup ia memdapat kesempatan yang lebih luas untuk 

memperkembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat 

ia perkembangkan apabila ia tidak ada alat-alatnya.(Gerungan, 

1986:181) 
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b. Faktor instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yanga adanya dan 

penggunaanya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor instrumental berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-

tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor instrumental terdiri atas: 

1.) Kurikulum, kurikulum yang sering berubah-ubah dapat mengganggu 

proses dan hasil belajar. 

2.) Program, program yang baik jelas dan sasarannya akan membantu 

kelancaran proses belajar. 

3.) Sarana dan fasilitas, Saranna dan Fasilitas belajar yang lengkap dan 

baik akan membantu kelancaran proses belajar dan paqda akhirnya 

akan mempengaruhi hasil belajar. 

4.) Guru/ Tenaga Pendidik, kualitas guru akan menentukan mutu 

keberhasilan belajar anak didik. Guru yang profesional akan 

memberikan kemudahan peserta didik dalam proses dan hasil belajar( 

Sumadi Suryabrata,1995:60). 

Dari pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

proses pendidikan untuk perolehan suatu pengetahuan, keterampilan dan 

perubahan sikap dari diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor –faktor 

belajar. 

 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan/ ketrampilan 

yang dikembangkan melalui pelajaran lazimnya ditunjukkan  dengan nilai tes 
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atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988: 700) 

Sedangkan menurut Zaenal Arifin (1991 : 3) prestasi adalah 

kemampuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu 

hal. Menurut Cronbach (1969) yang dikutip oleh Zaenal Arifin (1991 : 4), 

mengatakan bahwa kegunaan prestasi belajar adalah suatu umpan balik bagi 

pendidil dalam mengajar, untuk keperluan diagnosis,untuk keperluan 

bimbingan dan penyuluhan, untuk keperluan penempatan, untuk penentuan 

isi kurikulum dan menentukan kebijakan sekolah. 

Dari uraian diatas prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang 

diperoleh oleh siswa selama melaksanakan proses belajar dengan 

memperoleh ilmu pengetahuan, dan kemudian diukur dengan adanya tes dan 

dilaporkan dalam bentuk raport. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slamento 
adalah: 

 

9.4.1 Faktor Intern meliputi : 

1.  Faktor jasmaniah yang terdiri atas faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
2. Faktor psikologi terdiri atas intelegensi, perhatian, bakat minat, motif, 

kematangan dan kelelahan. 
 

9.4.2 Faktor Ekstern meliputi : 

a.  Faktor Keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antarb 
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan 
keperluan keluarga. 

b.  Faktor sekolah yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi 
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dan alat 
pelajaran. 
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c. Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 
mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 (1998 : 57-72) 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

prestasi belajar dapat dipengaruhi faktor dari dalam individu (intern) dan 

juga faktor diluar individu (ekstern). 

10. Tinjauan Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial 

Materi yang diajarkan dalam rumpun mata pelajaran pengetahuan 

sosial yang disyaratkan oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi ini terintegratif 

antara bidang studi sejarah, sosiologi-antropologi, geografi, dan ekonomi 

 

11.  Kerangka Pikiran 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan sangat 

penting untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan penerapan 

konsep diri. Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat 

tercermin dari peningkatan mutu lulusan yang dihasilkannya. Untuk itu perlu 

diadakan peran aktif seluruh kompenen pendidikan terutama siswa yang 

berfungsi sebagai input sekaligus calon output dan juga guru sebagai 

fasilitator. 

Kurikulum merupakan sesuatu kajian yang penting dalam proses 

pembelajaran walaupun kajian sangat rumit untuk dipahami, tetapi sangat 

terbuka untuk didiskusikan. Oleh karena itu untuk memahaminya harus 

dianalisa konteks yang luas, demikian halnya denga kurikulum 2004 yang 

berbasis kompetensi. 
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Ada perbedaan yang mendasar antara kurikulum 1994 dan 

kurikulum 2004. Kurikulum 1994, bisa disebut kurikulum instan. Dimana 

guru selalu tergopoh- gopoh untuk menuntaskan materi, karena dalam 

kurikulum tersebut secara eksplisit telah tercantum antara lain ruang lingkup 

materi yang wajib disampaikan guru per semester , alokasi waktu per pokok 

bahasan, serta metode yang dapat digunakan. Dengan kata lain, guru hanya 

bertugas meramu isi kurikulum, lalu mengaduk sedikit, dan siap disajikan 

didepan siswa. 

Berbeda dengan kurikulum 2004, bukan lagi memuat sekumpulan 

materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa, tetapi mensyaratkan 

sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa. Dalam hal mencapai 

kompetensi tersebut, kurikulum memberi peluang seluas-luasnya kepada 

guru untuk memilah dan memberi prioritas kompetensi yang ada pada 

siswanya, dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan peserta 

didik, serta kemampuan dan cara yang dimiliki sekolah. Pendeknya tidak ada 

lagi beban guru harus menyelesaikan sejumlah materi untuk mengejar target 

waktu per semester. 

Dengan adannya sistem pembelajaran yang tepat untuk siswa 

diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar yang baik pada siswa. 

Peningkatan prestasi belajar ini dilihat dari kemampuan siswa untuk 

mencapai kompetensi yang dinilai dari “ tingkat keberhasilan siswa ”. Yaitu 

dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. 
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Melalui kerangka berfikir yang disebutkan diatas, dalam penelitian 

ini prestasi belajar (sebagai variabel terikat) dikaitkan dengan variabel bebas 

yaitu pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004. Variabel bebas ini 

diduga berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Alur pemikiran diatas dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Sistem 
Pembelajaran Kurikulum 2004 

(X) 
Indikator: 
• Manajemen Sekolah 
• Pengembangan Program 
• Pelaksanaan 

Pembelajaran 
• Metode Pembelajaran 
• Media Pembelajaran 
• Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran 
• Lingkungan Pembelajaran 

Prestasi Belajar Siswa 
(Y) 

Indikator: 
• Nilai rata-rata 

raport ulangan 
umum semester I 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dan 

merupakan sarana yang penting guna tercapainya tujuan penelitian. Penelitian 

merupakan suatu rangkaian kegunaan yang dilakukan secara sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban tentang pertanyaan 

tertentu. 

1. POPULASI 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, ( Suharsimi Arikunto, 

1998: 115). 

Dalam hal ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Semarang . Adapun jumlah populasi seluruhnya adalah 329 siswa. 

Keadaan populasi adalah sebagai berikut: 

Tabel  1.1 Jumlah Populasi Penelitian 

NO. KELAS JUMLAH SISWA 

1 VII A 47 

2 VII B 47 

3 VII C 47 

4 VII D 47 

5 VII E 47 

6 VII F 47 

7 VII G 47 

 JUMLAH 329 
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2. SAMPEL 

Sampel adalah sebagian /wakil yang dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

1998;117). Sedangkan Sutrisno Hadi berpendapat bahwa sampel adalah sejumlah 

penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. (Hadi, 198;221).  

1. Penentuan Sampel 

Penentuan sampel pada dasarnya tidak ada yang mutlak untuk menentukan 

berapa persen sampel dari populasi yang akan diambil. Untuk menentukan ukuran 

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan rumus Slovin 

n = 21 Ne
N

+
 

Keterangan:  

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e =  nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidak telitian 

karena kesalahan pengambilan sampel populasi) 

Dari keterangan diatas maka dapat diambil sampel 77orang dengan 

persentase kelonggaran ketidaktelitian 10 % dari populasi 329 orang. Adapun cara 

perhitungannya sebagai berikut: 

Populasi (N) = 329 

Batas Ketelitian (e) = 10% 

Ukuran Sampel (n) = ….? 
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n = 21 Ne
n

+
 

n = 2)1,0(3291
329

+
 

n = 
)01.0(3291

329
+

 

n = 
29.31

329
+

 

n = 
29.4

329  =76, 69 = 77 

2. Tehnik Pengambilan  Sampel 

Pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah random sampling, yaitu 

cara pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara 

tersendiri maupun bersama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel, dengan cara mencampur subyek-subyek didalam populasi sehingga 

semua subyek dianggap sama( Arikunto, 1998; 120). Pengambilan sampel tidak 

membedakan jenis kelamin dan kelas sosial- ekonomi subyek. Dengan demikian 

peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh 

kesempatan dipilih menjadi sampel. Hanya saja karena tidak memungkinkan 

mengambil data dari seluruh siswa, maka dalam penelitian ini diambil sebagian 

siswa sebagai sampelnya. Dalam penelitian ini sampelnya adalah siswa kelas VII 

SMPN 2 Semarang. Sedangkan cara yang digunakan dalam tehnik Random 

Sampling tersebut adalah dengan cara proporsional. 
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Adapun tehnik random sampling dengan cara proporsional adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat daftar yang berisikan nomor absen/ nomor urut siswa masing- masing 

kelas 

2) Memberi kode berwujud angka pada tiap-tiap subyek. 

3) Menuliskan kode tiap-tiap  subyek dalam satu lembar kertas kecil kemudian 

menggulungnya. 

4) Memasukkan gulungan-gulungan kertas tersebut kedalam kaleng. 

5) Mengocok kaleng kemudian mengambil kertas gulungan secara acak sebanyak 

yang dibutuhkan.  

Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat tehnik pengambilan sampel melalui 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 Pengambilan Sampel 

NO KELAS JUMLAH POPULASI SAMPEL  

PROPORSIONAL 

1. VII A 47 11 

2. VIIB 47 11 

3. VII C 47 11 

4. VII D 47 11 

5. VII E 47 11 

6. VII F 47 11 

7. VII G 47 11 

 JUMLAH 329 77 
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3. VARIABEL PENELITIAN 

Yang dimaksud dengan variabel adalah obyek penelitian / apa yang 

menjadi titik perhentian suatu penelitian ( Arikunto, 1998 : 99) 

Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian yaitu: 

A. Variabel X 

Variabel X yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel bebas. 

Variabel X dalam penelitian ini adalah “ Pelaksanaan Kurikulum 2004 ”, terdiri dari 

sub- sub variabel sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

2. Metode Pembelajaran  

3. Media Pembelajaran 

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

5. Lingkungan pembelajaran 

B.Variabel 

Variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain (X) atau 

disebut variabel terikat. 

Variabel Y dalam penelitian ini adalah “ Prestasi Belajar  ” , yaitu: 

“Nilai rata –rata raport ulangan umum semester I”. 
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4. METODE PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- 

benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen,peraturan-peraturan, notula, 

catatan harian dan sebagainya (Suharsimi Arikunto : 131). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mengadakan penelitian ini. Dari studi dokumentasi ini 

diperoleh daftar SMP Negeri 2 Semarang beserta jumlah siswa kelas VII SMP N 2 

Semarang. Disamping itu juga diperoleh sumber pustaka sebagai landasan teoritis 

dan landasan berfikir dalam satu kesatuan arti sehingga tidak terjadi perbedaan 

persepsi. Metode ini berfungsi untuk pengambilan data prestasi belajar siswa kelas 

VII pada semester I, lembaran informasi sekolah, dan data administrasi sekolah di 

SMP Negeri 2 Semarang. 

2. Metode angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui ( Suharsimi Arikunto 1991 : 140). Penggunaan metode angket ini 

yaitu untuk mengetahui pendapat siswa tentang pelaksanaan sistem pembelajaran 

kurikulum 2004 yang menyangkut pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, dan lingkungan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Semarang. 
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3. Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam peneliltian ini adalah metode 

observasi tak berperan, yang sering juga disebut observasi partisipansi pasif, 

Spradley ( Martono,2004;14). Observasi ini dilakukan dilokasi sekolah SMP Negeri 

2 Semarang khususnya pada siswa kelas VII baik  saat proses belajar mengajar 

berlangsung di dalam kelas maupun ketika proses berlangsung di luar kelas yaitu 

ketika terjadi interaksi antara siswa dengan sumber belajar ( pengalaman belajar ). 

4. Metode wawancara 

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara  mendalam ( in-dept interviewing ) ( Martono,2004;14), yakni 

wawancara yang dilakukan dengan tidak tersetruktur, tetapi dengan pertanyaan yang 

memfokus pada masalah. Wawancara tak berstruktur ini dilakukan untuk menangkap 

deskripsi yang kaya nuansa kemudian hasilnya dianalisis dan di fokuskan pada 

masalah. Teknik wawancara tersebut dilakukan guna menggali pengalaman individu. 

Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran pengetahuan 

sosial untuk mengetahui seberapa besar penguasaan guru terhadap materi pelajaran 

pengetahuan sosial. 

A.  VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. VALIDITAS 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan/ 

kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat ( Arikunto, 1998: 160 ). 
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Untuk menghitung validitas instrument, angket diujicobakan terhadap 30 

subyek yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Dalam mengukur validitas 

angket peneliti menggunakan analisis perbutir soal. Berdasarkan hasil uji coba, skor 

angket ditabulasikan dan dimasukkan dalam rumus korelasi product moment dengan 

angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

rxy =
( )( )

) ( ) }( ) ( ) }({ ∑ ∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

Keterangan:  

r   = validitas instrument 

N = Jumlah responden 

X = Skor items 

Y = Skor total 

     (Arikunto Suharsimi, 1998: 160) 

Untuk mengetahui apakah kuisioner yang digunakan valid/ tidak maka 

yang telah diperoleh ( r hitung ) dikonsultasikan dengan r tabel  product moment dengan 

taraf signifikan 5%. Apabila r hitung ≥  r tabel  maka instrument dikatakan valid, apabila 

r hitung ≤  r tabel  maka instrument dikatakan tidak valid. 

 

2. RELIABILITAS 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen sudah baik. ( Arikunto Suharsimi, 1998: 170). Instrumen yang 
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sudah dapat dipercaya (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Pada penelitian ini 

untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha, karena instrumen 

dalam penelitian ini berbentuk kuesioner yang skornya merupakan rentangan 1-4 dan 

uji validitas menggunakan item totsl. Seperti yang dikemukakan Arikunto Suharsimi 

(1998 : 192) bahwa untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 

angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r 11 = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 2

2

1
t
b

σ
σ

 

Keterangan: 

r 11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya pertanyaan 

∑ 2bσ   = Jumlah varians butir 

2tσ   = Varians total 

( Arikunto Suharsimi ) 

Untuk menilai reliabel atau tidaknya instrumen dilakukan dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan dengan angka tabel r product moment. Jika 

diperoleh r hitung lebih besar daripada r tabel berarti instrumen tersebut reliabel. 

Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti instrumen tersebut tidak 

reliabel. 
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5. METODE ANALISIS DATA 

Yang dimaksud dengan analisa data adalah cara- cara mengolah data yang 

terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interprestasi. Pengolahan data ini 

digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. 

a. Analisis deskriptif persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat persentase 

pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 pada indikator pelaksanaan 

pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, peningkatan kualitas 

pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran serta mengukur  prestasi belajar 

siswa. Perhitungan indeks persentase dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

% = %100x
N
n  

Keterangan: 

n = skor yang diperoleh 

N = skor ideal 

% nilai persentase/ hasil 

( Ali Muhammad, 185;184) 

b. Uji Kenormalan Distribusi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih dahulu diuji kenormalannya 

dengan chi kuadrat. 

( )
Ei

EiQiX
k

i

2

1

2 −
= ∑

−
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Keterangan:  

k  = jumlah kelas interval 

Qi  = frekuensi pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

Derajat kebebasan untuk rumus di atas (dk)=k-3. Jika X2 data < ( 1-α  ) ( k-3 ) 

dengan α  = 5% berarti data tersebut berdistribusi dengan  normal ( Sudjana, 

1992; 273). 

c. Untuk mengetahui korelasi antara variabel X dan Y maka digunakan tehnik 

korelasi Product moment dari pearson skor halus dengan rumus: 

 rxy = ( )( )xyx

xy

∑
∑

2
   (Arikunto Suharsimi,1998 :162)  

 

d. Mencari persamaan garis regresi , yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel X dan variabel Y, digunakan tehnik analisa regresi linier 

sederhana dengan persamaan:  

Y = a + bX 

Dalam mana : Y  = Variabel terikat  X = Variabel bebas 

              a,b = koefisien regresi   

  (Sutrisno Hadi, 1992: 1) 
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e. Uji Signifikan garis regresi dari harga F regresi, untuk maksud tersebut 

diperlukan daftar Analisis Varians: 

SV dk JK RK F tabel 
Total N ∑ 2

iY  ∑ 2
iY   

Reg (a) 
 
 
Reg(a/b) 

Res 

1 

 

1 

n-2 

( )
n
Yi∑ 2

 

JK reg 

JK reg 

( )
n
Yi∑ 2

 

S2
reg 

S2
reg 

res

reg

S
S

2

2

 

 
 
 

Tuna Cocok 

(TC) 

kekeliruan 

k-2 
 
 
n-k 

JK ( TC ) 
 
 
JK ( E ) 

S2TC 
 
 
S2e 

e

reg

S
S

2

2

 

( Sudjana,1992;369) 

Kaidah keputusannya: 

Setelah F garis ( F ) diketemukan, hasilnya dikonsultasikan dengan F tabel ( F) 

dengan taraf signifikan 5 %. 

a. Jika F hitung  F tabel, maka hipotesa dalam penelitian ini tidak diterima, yang 

berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y 

b. Jika F hitung  F tabel, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, yang 

berarti ada pengaruh signifikan antara variabel X dan Y. 

Selanjutnya harga r yang diperoleh diuji signifikansinya dengan menggunakan 

uji t dengan rumus sebagai berikut: 

t = 
xy

xy

r

nr
21

2

−

−
 

Keterangan : 

n = banyaknya sampel   

r = koefisien korelasi 
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Derajat kebebasan n-2 

Jika t hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi r 

signifikan ( Sudjana, 1992; 380) 

Besarnya koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan harga 

koefisien korelasinya atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

r2 = 
( )( ){ }
( )22 ∑∑

∑∑∑
−

−

YiYiN

YiXiXiYiNb
 

(Sudjana, 1992; 370) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

1.1 Gambaran umum SMP Negeri 2 Semarang 

SMP Negeri 2 Semarang merupakan salah satu SMP yang bertempat 

di Kelurahan Tempel, Kecamatan Semarang    Timur, Kota Semarang. 

Letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum. 

SMP Negeri 2 Semarang mempunyai struktur organisasi sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Semarang 
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1.2 Keadaan Fisik Sekolah  

a. Luas Tanah 

SMP Negeri 2 Semarang memiliki luas tanah kurang lebih seluas 

2.530,12 m2. 

b. Jumlah Ruang Kelas 

Jumlah ruang kelas secara keseluruhan ada 23 ruang kelas yang 

terdiri atas :  

b.1 Tujuh kelas untuk kelas 1 yaitu A,B,C,D,E,F,G 

b.2 Tujuh kelas untuk kelas 2 yaitu A,B,C,D,E,F,G 

b.3 Tujuh kelas untuk kelas 3 yaitu A,B,C,D,E,F,G 

b.4 Dua kelas untuk kelas akselerasi yaitu akselerasi 1 dan akselerasi 2 

c. Bangunan Lain 

Selain ruang kelas yang berjumlah 23 kelas, SMP Negeri 2 Semarang 

juga memiliki bangunan atau fasilitas lain yaitu: 

c.1 Pagar 

c.2 Mushola 

c.3 Koperasi 

c.4 Ruang guru 

c.5 Ruang kepala sekolah 

c.6 Ruang tata usaha 

c.7 Ruang BK 

c.6 Ruang UKS 

c.7 Ruang olahraga 
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c.8 Ruang laboratorium 

yang terdiri dari laboratorium komputer, laboratorium tataboga,  

laboratorium IPA 

c.9   Ruang perpustakaan 

c.10 Ruang musik 

c.11 Ruang OSIS 

c.12 Ruang karawitan 

c.13 Aula 

c.14 Kantin 

c.15 Dapur  

c.16 Gudang 

c.17 lapangan olahraga 

1.3 Keadaan Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan tempat para siswa dan anggota 

sekolah lainnya melakukan kegiatan belajar mengajar. Guru dan siswa adalah 

komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar. Tenaga pengajar yang 

ada di SMP Negeri 2 Semarang ini seluruhnya berjumlah 55 orang, termasuk 

4 orang guru tidak tetap, dan 6 orang guru bantu.Sedangkan siswa kelas VII 

dari 7 kelas masing-masing 47, siswa jadi jumlah keseluruhan siswa 329 

anak. 

Siswa  mempunyai kewajiban dalam proses  KBM di antaranya      

adalah : 
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a. Kegiatan intra sekolah 

a.1 Para siswa wajib datang disekolah 15 menit sebelum pelajaran 

dimulai 

a.2  Para siswa memasuki ruangan dengan tertib dan teratur  

a.3  Para siswa melakukan doa bersama 

a.4 Siswa yang datang terlambat wajib melapor kepada guru BK/ Guru 

piket 

a.5 Sebelum pelajaran dimulai siswa sudah siap menerima pelajaran 

b. Waktu tidak ada pelajaran 

b.1 Pada waktu istirahat siswa wajib berada diluar ruangan namun tetap 

berada di lingkungan sekolah. 

b.2 Pada saat jam kosong siswa tidak boleh meninggalkan kelas atau        

sekolah 

b.3 Pada waktu guru berhalangan hadir, ketua kelas wajib melapor  

kepada guru kelas atau piket 

c. Meninggalkan sekolah 

c.1 Siswa pulang setelah jam selesai 

c.2 bagi siswa yang meninggalkan pelajaran wajib minta izin kepada guru 

piket  

c.3 Bagi siswa yang berhalangan harus ada surat dari orang tua atau wali, 

bagi yang sakit harus ada surat keterangan dokter 
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d. Kegiatan ekstra kurikuler 

d.1 Setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS 

d.2 Setiap siswa dengan minat masing-masing wajib mengikuti ekstra 

kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah diantaranya pramuka, 

olahraga, bahasa inggris, komputer, dan lain-lain. 

e. Ketertiban dan keindahan 

e.1 Gedung sekolah,halaman dan peralatan sekolah 

e.1.1 Setiap siswa wajib menjaga keindahan sekolah 

e.1.2 Setiap siswa wajib menjaga dan memelihara lingkungan sekolah 

e.1.3 Setiap siswa wajib ikut serta memelihara gedung dan peralatan 

sekolah atau sarana dan prasarana sekolah 

e.2 Pakaian dan cara berdandan 

e.2.1 Setiap siswa berpakain sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

disekolah 

e.2.2 hari senin, selasa, rabu, siswa memakai seragam OSIS. Hari 

jum’at memakai seragam pramuka, dan hari sabtu memakai 

seragam batik. 

e.2.3 Setiap siswa tidak diperkenankan  bersolek yang berlebih. 

e.2.4 Setiap siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebih.  

e.3 Upacara bendera 

e.3.1 Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera 

e.3.2 Setiap siswa wajib menjaga agar pelaksanaan upacara bendera 

di sekolah berjalan lancar. 
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e.4 Lain-lain 

e.4.1 Setiap siswa wajib bersopan santun dan saling menjaga nama 

baik sekolah 

e.4.2 Setiap siswa tidak dibenarkan membawa atau menghisap rokok 

disekolah  

e.4.3 Setiap siswa tidak dibenarkan membawa barang terlarang antara 

lain senjata tajam, narkoba, dan alat-alat asusila. 

e.4.4 Setiap siswa dilarang keras berkelahi dengan teman sendiri atau 

dari sekolah lain 

e.4.5 Setiap siswa laki-laki tidak diperkenankan  berambut gondrong 

melebihi leher baju. 

e.5 Sanksi 

Bagi siswa yang melanggar peraturan atau ketentuan yang 

ditetapkan sekolah diberi peringatan satu sampai dua kali apabila masih 

tetap melanggar, orang tua siswa untuk bertanggung jawab atas anaknya. 
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1.2 Hasil Analisis Diskriptif  Persentase 

a.  Variabel Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 2004 

a.1 Pelaksanaan Program 

a.1.1 Jawaban responden yang berkaitan dengan pengadaan pre-tes 

Tabel 4.1 

No Pengadaan pre-tes Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu mengadakan 

Mengadakan 

Jarang mengadakan 

Tidak mengadakan 

20 

25 

22 

10 

26,0 % 

32,5 % 

28,6 % 

13,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang pengadaan pre-tes dapat diketahui bahwa 

responden yang menjawab selalu mengadakan 20 (26,0 %), responden yang 

menjawab mengadakan 25 (32,5 %), responden yang menjawab kurang 

mengadakan 10 (13,0 %), sedangkan yang menjawab tidak mengadakan 10 

(13,0 %). Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran pre-tes 

merupakan hal yang penting untuk mengetahui penguasaan materi dari siswa 

untuk mengawali suatu pelajaran. 
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a.1.2 Jawaban responden yang berkaitan dengan penerimaan materi 

Tabel 4.2 

No Penerimaan materi Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak ada kesulitan 

Jarang ada kesulitan 

Kesulitan 

Selalu kesulitan 

11 

18 

45 

3 

14,3 % 

23,4 % 

58,4 % 

3,9 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang penerimaan materi dapat diketahui bahwa 

responden yang menjawab Tidak ada kesulitan 11 (14,3 %), responden yang 

menjawab jarang ada kesulitan 18 (23,4%), responden yang menjawab 

kesulitan 44 (58,4 %), sedangkan yang menjawab selalu kesulitan 3 (3,9 %). 

Hal ini disebabkan karena kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi baru 

dipercobakan tahun pelajaran 2004/2005. 

a.1.3 Jawaban responden yang berkaitan dengan kekosongan guru mengajar 

Tabel 4.3 

No Kekosongan guru mengajar Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah kosong 

Jarang kosong 

Kadang-kadang kosong 

Selalu kosong 

15 

34 

28 

0 

19,5 % 

44,2 % 

36,4 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

tidak pernah kosong 15 (19,5%), responden yang menjawab jarang kosong 34 

(44,2 %), responden yang menjawab kadang-kadang kosong 28 (36,4 %), 

sedangkan yang menjawab selalu kosong 0 (0 %). Hal ini dikarenakan terdapat 

sanksi yang diberlakukan terhadap guru jika mereka pergi meninggalkan kelas 

tanpa izin. 

a.1.4 Jawaban responden yang berkaitan dengan penciptaan lingkungan belajar 

oleh guru 

Tabel 4.4 

No Penciptaan lingkungan belajar oleh guru Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

14 

53 

10 

0 

18,2 % 

68,8 % 

13,0 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat baik 14 (18,2%), responden yang menjawab baik 53 (68,8 %), 

responden yang menjawab kurang baik 10 (13,0 %), sedangkan yang 

menjawab tidak baik 0 (0,0%). Hal ini dikarenakan lingkungan belajar yang 

diciptakan oleh guru dalam proses pembelajaran mendukung untuk 

kelangsungan proses pembelajaran. 
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a.1.5 Jawaban responden yang berkaitan dengan pemberian materi pelajaran 

Tabel 4.5 

No Pemberian materi pelajaran Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat menarik 

Menarik 

Kurang menarik 

Tidak menarik 

11 

47 

18 

1 

14,3 % 

61,0 % 

23,4 % 

  1,3 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat menarik 11 (14,3%), responden yang menjawab menarik 47(61,0 %), 

responden yang menjawab kurang menarik 18 (23,4 %), sedangkan yang 

menjawab tidak menarik 1 (1,3 %).  

a.1.6 Jawaban responden yang berkaitan dengan pengadaan post-tes 

Tabel 4.6 

No Pengadaan Post- Tes Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu mengadakan 

Mengadakan 

Jarang mengadakan 

Tidak mengadakan 

13 

37 

20 

7 

16,9 % 

48,1 % 

26,0 % 

9,1 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu mengadakan 13 (16,9%), responden yang menjawab mengadakan 37 

(48,1 %), responden yang menjawab jarang mengadakan 20 (26,0 %), 

sedangkan yang menjawab tidak mengadakan 7 (9,1%). Hal ini dikarenakan 

bagi guru post-tes berguna agar guru dapat mengetahui penyerapan materi oleh 

siswa. 

a.2 Metode Pembelajaran 

a.2.1 Jawaban responden yang berkaitan dengan penggunaan metode 

pengajaran 

tabel 4.7 

No Penggunaan metode pengajaran Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sesuai 

Sesuai 

Kurang sesuai 

Tidak sesuai 

14 

52 

11 

0 

18,2 % 

67,5 % 

14,3 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat sesuai 14 (18,2%), responden yang menjawab sesuai 52 (67,5 %), 

responden yang menjawab kurang sesuai 11(14,3 %), sedangkan tidak ada 

yang menjawab tidak sesuai. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian materi 

ketepatan metode pengajaran diperlukan untuk keefektifan proses 

pembelajaran. 
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a.2.2 Jawaban responden yang berkaitan dengan kegiatan tanya-jawab 

Tabel 4.8 

No Kegiatan Tanya-Jawab Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu melakukan 

Melakukan 

Jarang melakukan 

Tidak melakukan 

25 

39 

13 

0 

32,5 % 

50,6 % 

16,9 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu melakukan 25 (32,5%), responden yang menjawab melakukan 39     

(50,6 %), responden yang menjawab jarang melakukan 13 (16,9 %), sedangkan 

yang menjawab tidak melakukan 0 (0,0%). Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran guru melakukan kegiatan tanya-jawab sebagai proses interaksi 

antara guru dan siswa. 

a.2.3 Jawaban responden yang berkaitan dengan ketertarikan siswa dengan cara 

mengajar guru  

Tabel 4.9 

No Ketertarikan siswa Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat tertarik 

Tertarik 

Kurang tertarik 

Tidak tertarik 

14 

39 

24 

0 

18,2 % 

50,6 % 

31,2 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

tertarik 14 (18,2%), responden yang menjawab tertarik 39 (50,6 %), responden 

yang menjawab kurang tertarik 24 (31,4 %), sedangkan yang menjawab tidak 

tertarik 0 (0,0%). Hal ini membuktikan bahwa siswa menyimak pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

a.3 Media Pembelajaran  

a.3.1  Jawaban responden yang berkaitan dengan penggunaan media suara 

Tabel 4. 10 

No Penggunaan media suara Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu menggunakan 

Menggunakan 

Jarang menggunakan 

Tidak menggunakan 

7 

33 

29 

8 

9,1 % 

42,9 % 

37,7 % 

10,4 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu menggunakan 7 (9,1%), responden yang menjawab menggunakan 33 

(42,9 %), responden yang menjawab jarang menggunakan 29 (37,7 %), 

sedangkan yang menjawab tidak menggunakan 8 (10,4%). Hal ini dikarenakan 

bagi guru jika perli juga menggunakan media suara sebagai media 

pembelajaran. 
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a.3.2 Jawaban responden yang berkaitan dengan semangat siswa dalam 

menerima pelajaran 

Tabel 4.11 

No Semangat siswa Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat bersemangat 

Bersemangat 

Kurang bersemangat 

Tidak bersemangat 

19 

42 

11 

5 

24,7 % 

54,5 % 

14,3 % 

6,5 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat bersemangat 19 (24,7%), responden yang menjawab bersemangat 42 

(54,5 %), responden yang menjawab kurang bersemangat 11 (14,3 %), 

sedangkan yang menjawab tidak bersemangat 5 (6,5%). Hal ini membuktikan 

adanya semangat siswa untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 

a.4 Peningkatan KualitasPembelajaran 

a.4.1 Jawaban responden yang berkaitan dengan tambahan jam pelajaran 

Tabel 4.12 

No Tambahan jam pelajaran Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu memberikan 

Memberikan 

Kurang memberikan 

Tidak memberikan 

8 

38 

16 

15 

10,4% 

49,4 % 

20,8 % 

19,5 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu memberikan 8 (10,4%), responden yang menjawab memberikan 38 (49,4 

%), responden yang menjawab kurang memberikan 16 (20,8 %), sedangkan 

yang menjawab tidak memberikan 15 (19,5%).  

a.4.2 Jawaban responden yang berkaitan dengan hasil belajar yang baik 

Tabel 4.13 

No Hasil belajar siswa Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu mendapatkan 

Mendapatkan 

Kurang mendapatkan 

Tidak mendapatkan 

18 

29 

27 

3 

23,4 % 

37,7 % 

35,1 % 

3,9% 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu mendapatkan 18 (23,4 %), responden yang menjawab mendapatkan 29  

(37,7 %), responden yang menjawab kurang mendapatkan 27 (35,1%), 

sedangkan yang menjawab tidak mendapatkan 3 (3,9%).  
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a.5 Lingkungan Pembelajaran 

a.5.1  Jawaban responden yang berkaitan dengan keadaan lingkungan sekolah 

Tabel 4.14 

No Lingkungan sekolah Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat nyaman 

Nyaman 

Kurang nyaman 

Tidak nyaman 

15 

41 

20 

0 

19,5 % 

53,2 % 

26,0 % 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat nyaman 15 (19,5%), responden yang menjawab nyaman 41(53,2 %), 

responden yang menjawab kurang nyaman 20 (26,0 %), sedangkan yang 

menjawab tidak nyaman 0 (0,0 %). Hal ini dikarenakan bagi guru post-tes 

berguna agar guru dapat mengetahui penyerapan materi oleh siswa. Karena 

keadaan sekolah mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. 

a.5.2  Jawaban responden yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat 

Tabel 4.15 

No Lingkungan masyarakat Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat mendukuang 

Mendukung 

Kurang mendukung 

Tidak mendukung 

15 

49 

13 

0 

19,5 % 

63,6 % 

16,9% 

0,0 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

sangat mendukung 15(19,5 %), responden yang menjawab mendukung 49 

(63,6 %), responden yang menjawab kurang mendukung 13 (16,9 %), 

sedangkan yang menjawab tidak mendukung 0 (0,0 %). Hal ini dikarenakan 

perbedaan lingkungan masyarakat siswa. 

a.5.3 Jawaban responden yang berkaitan dengan pengadaan sanksi terhadap 

siswa 

Tabel 4.16 

No Pengadaan Sanksi Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu diadakan 

Diadakan 

Jarang diadakan 

Tidak diadakan 

30 

32 

12 

3 

39,0 % 

41,6 % 

15,6 % 

3,9 % 

 Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

selalu diadakan  30 (39,0 %), responden yang menjawab diadakan 32 (41,6 %), 

responden yang menjawab kurang diadakan 12 (15,6 %), sedangkan yang 

menjawab tidak diadakan 3 (3,9 %). Hal ini dikarenakan disekolah terdapat tata 

tertib yang harus dipatuhi dan jika melanggar dapat dikenai sanksi. 
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a. Variabel Prestasi Belajar  

Hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Semarang yang diambil dari 77 

responden pada mata pelajaran Pengetahuan Sosial. 

Tabel 4.17 

No Angka Kriteria Jumlah % 

1 

2 

3 

4 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

Amat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

27 

39 

11 

0,0 % 

35,1 % 

50,6 % 

14,3 % 

  Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel  dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa yang diambil 

dari rapor tidak ada kriteria siswa yang mendapatkan nilai dengan kriteria amat 

baik, yang mendapatkan kriteria baik sebanyak 27 (35,1%), yang mendapatkan 

kriteria cukup 39 (50,6%), yang mendapatkan kriteria kurang 11 orang dengan 

persentase (14,3%). Hal ini membuktikan bahwa siswa cukup dapat memahami 

materi pelajaran Pengetahuan Sosial. 
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2 Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil lengkap dari epnelitian ini dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan data tersebut kemudian dijui normalitasnya. Uji normalitas ini 

digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan statistik apa yang akan 

digunakan dalam menguji hipotesis. Berdasarkan hasil uji normalitas data 

yang yercantum pada lampiran, dapat dirangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel X2 X2 tabel 

(dk=1 dan α =5%) 

Kesimpulan 

Pelaksanaan 
Sistem 
Pembelajaran 
Kurikulum 2004 

5,824 7,812 X2 hitung< X2 tabel 

(Normal) 

Prestasi Belajar 7,069 7,812 X2 hitung< X2 tabel 

(Normal) 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, ternyata berdistribusi 

normal, sehingga dapat digunakan analisis regresi linear. 

3 Analisis Regresi 

a. Mencari korelasi antara kreterium dengan prediktor 

Dari skor perhitungan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

  N   = 75     

∑ X = 3426    
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∑ X 2 = 157946 

∑Y = 5747 

∑Y 2 = 442925 

Dengan hasil rxy = 0,6845 (lihat lampiran 8) 

b. Menguji apakah apakah korelasi tersbut signifikan atau tidak maka, maka dari 

hasil perhitungan koefisien korelasi (r hitung) dikonsultasikan dengan (r 

tabel) product moment. (lihat lampiran 9) 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh koefisien korelasi ( r hitung ) sebesar 

0,6845 sedangkan r tabel untuk N = 75 dengan taraf signifikan  5% adalah 

0,361 .Ternyata r hitung φ r tabel yaitu 0,68  φ 0,227.Sehingga korelasi 

antara X dan Y sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

sistem pembelajaran kurikulum 2004 berkorelasi terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VII atas mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 

Semarang. 

Sehingga korelasi antara X dan Y sangat signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004  

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VII atas mata 

pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang. 

c. Mencari persamaan garis regresi satu prediktor  

Y = a+bX 

Dengan hasil   a = 35,093 

  b = 0,909 

Sehingga persamaan regresinya adalah sebesar Ŷ  = 35,093 + 0,909 X 
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Pada tabel berikut ini akan terangkum hasil uji kelinieran regresi yang 

berfungsi untuk mengetahui kelinieran dari persamaan Ŷ =35,093 + 0,909X. 

Tabel 4.19 

Sumber Varians dk JK KT F hitung 

Tuna Cocok 

Kekeliruan 

15 

58 

96,009 

1259,862 

6,401 

21,772 

0,295 

Jumlah 73 1355,871   

 

Untuk α = 5% dengan dk (15:58) diperoleh F tabel = 1,842. Karena F hitung 

< F tabel maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 35,093 + 

0,909 X tersebut berbentuk linear ( hasil selengkapnya terdapat pada  

lampiran    ). 

d. Tabel ringkasan analisis regresi .(lampiran 9) 

Berdasarkan pada tabel hasil perhitungan analisis (uji F dengan satu 

prediktor) menunjukkan bahwa: 

Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa Freg sebesar 64,38 

kemudian hasil perhitungan ini dikonsultasikan dengan F tabel dengan taraf 

signifikan sebesar 5 % yaitu sebesar 3,97. 

Ternyata F hitung φ  F tabel yaitu sebesar  64,38 φ 3,97. Hal ini 

berarti hipotesis dinyatakan ada pengaruh pelaksanaan sistem pembelajaran 

kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa kelas VII atas mata pelajaran 

pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang diterima. 
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e. Koefisien dan Determinasi  

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment, maka didapat rxy = 0,685. Hasil koefisien korelasi 

tersebut perlu diuji signifikansinya dengan menggunakan uji t, dan 

berdasarkan perhitungan uji t diperoleh t = 8,023. Pada taraf kesalahan 5% 

dengan dk = N-2 = 75-2= 73 diperoleh t tabel = 1,99. Karena t hitung > t 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif antara pelaksanaan sistem 

pembelajaran kurikulum 2004 dengan prestasi belajar siswa kelas VII atas 

mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang. 

Koefisien determinasi yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebesar0,4686 

atau 46,86 %. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh  

pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 dengan prestasi belajar 

siswa kelas VII atas mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 

Semarang sebesar 46,85% (selengkapnya dapat dilihat dari lampiran). 

2. Pembahasan Hasil Penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diungkap lebih 

lanjut dalam pembahasan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum 2004 

a. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2004 adalah implementasi dari 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi 
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tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan pada peserta didik, berupa 

penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 

 Faktor guru sangat mempengaruhi dari sistem pembelajaran kurikulum 

2004 melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata 

pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 2 Semarang pada dasarnya 

guru memiliki tugas pokok yaitu: 

a.1 Menyusun program bimbingan pengajaran, yaitu menyajikan program 

pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi  belajar, serta 

menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

a.2 Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, 

evaluasi pelaksanaan bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Guru dalam proses pembelajaran pada dasarnya tidak ditemukan kendala 

yang signifikan dalam mengajarkan pelajaran pengetahuan sosial, hanya 

guru perlu memahami bidang studi yang tidak menjadi kompetensinya. 

Tapi lambat laun melalui adanya penataran-penataran tentang 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2004 guru bidang studi akan 

menguasai mata pelajaran pengetahuan secara keseluruhan dengan 

metode pembelajaran yang membuat siswa terangsang untuk aktif dalam 

proses pembelajaran apalagi didukung dengan input SMP Negeri 2 

Semarang sendiri yang dapat digolongkan berkualitas tinggi, semakin 

akan memudahkan dalam pentransferan ilmu. 
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Sesuai dengan hasil penelitian terhadap 77 responden tentang 

pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulm 2004 terutama pada 

pelaksanaan pembelajaran pada pengadaan pre-tes di kelas untuk 

mengawali proses pembelajaran sebagian besar responden menjawab 

mengadakan  dengan persentase (32,5%). Hal ini tersebut dikarenakan 

untuk mengetahui apakah siswa paham denga pelajaran yang akan 

diajarkan. 

b. Sesuai dengan penelitian mengenai penerimaan materi pelajaran 

pengetahuan sosial sebagian besar reponden menjawab kesulitan dengan 

persentase (58,4%). Hal ini dikarenakan kurikulum 2004 yang bebasis 

kompetensi baru dipercobakan tahun pelajaran 2004/2005. 

c. Sesuai dengan penelitian mengenai kekosongan guru mengjar sebagian 

besar responden menjawab jarang kosong dengan persentase (44,2%). 

Hal ini disebabkan di SMP Negeri 2 Semarang terdapat sanksi bagi guru 

yang tidak mentaati peraturan,juga termasuk meninggalkan kelas tanpa 

izin. 

d. Sesuai dengan penelitian mengenai lingkungan pembelajaran yang 

diciptakan oleh guru mata pelajaran pengetahuan sosial dalam proses 

pembelajaran sebagian besar responden menjawab baik dengan 

persentase sebesar (68,8%). Hal ini dikarenakan guru mata pelajaran 

pengetahuan sosial mempunyai cara mengajar yang baik yaitu cara 

mengajar yang dapat dimengerti oleh siswa. 
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e. Sesuai dengan penelitian mengenai pemberian materi pelajaran 

pengetahuan sosial sebagian besar responden menjawab menarik dengan 

persentase (61,0%). Hal ini dikarenakan penyampaian materi yang 

diberikan oleh guru dapat membuat siswa tertarik. 

f. Sesuai dengan penelitian mengenai pengadaan post-tes pada akhir 

pelajaran kebanyakan responden menjawab mengadakan dengan 

persentase (48,1 %). Hal ini disebabkan karena guru juga mengadakan 

post-tes agar guru dapat mengetahui seberapa besar materi yang diserap 

oleh siswa. 

g. Sesuai dengan penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran 

yang cocok atau sesuai dengan materi yang diajarkan sebagian besar 

responden menjawab sesuai dengan persentase (67,5%). Hal ini 

dikarenakan guru dalam penggunaan metode sesuai dengan materi yang 

diajarkan agar memperlancar proses pembelajaran. 

h. Sesuai dengan penelitian mengenai kegiatan tanya-jawab untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa sebagian besar responden 

menjawab melakukan denagn persentase (50,6%). Hal ini dikarenakan 

guru melakukan kegiatan tanya-jawab guna memperlancar proses 

interaksi antara guru dan siswa. 

i. Sesuai dengan penelitian mengenai ketertarikan siswa dengan cara 

mengajar guru sebagian besar responden menjawab tertarik dengan 

persentase (50,6%). Hal ini membuktikan bahwa siswa menyimak 

pelajaran yang diberikan oleh guru. 



 76

j. Sesuai dengan penelitian mengenai penggunaan media suara oleh guru 

mata pelajaran pengetahuan sosial sebagian responden menjawab 

meggunakan dengan persentase (42,9%) dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa guru mata pelajaran pengetahuan sosial juga 

menggunakan media suara sebagai sarana penyampaian materi. 

k. Sesuai dengan penelitian mengenai semangat siswa dalam menerima 

pelajaran jika guru menggunakan media suara sebagian besar responden 

menjawab bersemangat dengan persentase (54,5 %).Hal ini membuktikan 

dengan adanya penggunaan media suara siswa siswa merasa bersemangat 

untuk menerima materi yang diberikan oleh guru. 

l. Sesuai dengan penelitian mengenai pemberian tambahan jam untuk 

pelajaran diluar jam pelajaran untuk mata pelajaran pengetahuan sosial 

sebagian besar responden menjawab memberikan dengan persentase 

(49,4%). Hal ini disebabkan jika guru merasa materi perlu penambahan 

maka diadakan jam tambahan guna memperjelas pengetahuan siswa 

tentang pelajaran. 

m. Sesuai dengan penelitian mengenai pendapatan hasil belajar yang baik 

selama siswa belajar di SMP Negeri 2 Semarang sebagian besar 

responden menjawab mendapatkan dengan persentase (37,7 %). Hal ini 

tidak diragukan karena SMP Negeri 2 Semarang mempunyai input siswa 

yang berkualitas dan pada prosesnya mempunyai guru yang dapat 

membimbing siswa dengan baik. 
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n. Sesuai dengan penelitian mengenai lingkungan sekolah tempat siswa 

belajar sebagian besar responden menjawab nyaman dengan persentase 

(53,2 %).Hal ini dikarenakan keadaan sekolah mendukung untuk 

melaksanakan proses KBM. 

o. Sesuai dengan penelitian mengenai lingkungan masyarakat tempat siswa 

bergaul sebagian besar responden menjawab mendukung dengan 

persentase (63,6 %). Hal ini dikarenakan siswa mempunyai perbedaan 

lingkungan masyarakat tempat mereka bergaul. 

p. Sesuai dengan penelitian mengenai pengadaan sanksi terhadap siswa 

yang melanggar tata tertib, sebagian besar responden menjawab diadakan 

persentase dengan persentase (41,6 %). Hal ini dikarenakan di sekolah 

terdapat tata tertib yang harus dipatuhi dan jika melanggar akan dikenai 

sanksi. 

2. Prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Semarang 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 

yang dikembangkan melalui pelajaran-pelajaran lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Sebagaimana halnya pendidikan, semua mata pelajaran yang 

diterima akan dievaluasi dalam bentuk ulangan dan hasilnya dicantumkan 

dirapor. Rapor atau sering dikenal dengan buku laporan hasil belajar pada 

SMP Negeri 2 Semarang memiliki modifikasi penilaian dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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No Angka Kriteria 

01. 

2. 

3. 

4. 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

Amat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sumber : Rapor SMP Negeri 2 Semarang 

Melalui penelitian mengenai prestasi belajar siswa kelas VII yang 

diperoleh dari hasil rapor semester I pada mata pelajaran pengetahuan sosial 

diadapatkan hasil rata-rata siswa pada kriteria cukup,baik karena siswa yang 

ada pada peringkat tersebut terdapat 39 siswa  dengan persentase (50,6 %). 

Hal ini membuktikan bahwa siswa cukup dapat memahami materi pelajaran 

pengetahuan sosial. 

3. Berdasarkan analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor 

adalah sebesar Y = 0,779 + 17,767 X. Dari persamaan tersebut memberikan 

arti bahwa perubahan setiap satu satuan pelaksanaan sistem pembelajaran 

kurikulum 2004 dipengaruhi oleh prestasi belajar sebesar 17,767 X. Dengan 

demikian pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 merupakan 

faktor penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

4. Setelah diadakan uji signifikan diperoleh tingkat sgnifikan sebesar 0,72 dan 

harga F reg  sebesar  81,42. Sedangkan F tabel dengan taraf signifikan 

sebesar 5 % db pembilang 1 dan db pembagi 75 adalah sebesar 3,96 (lihat 

lampiran   ). Oleh karean itu F reg φ  F tabel, maka F reg adalah sangat 
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signifikan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 

2004 berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas VII atas mata 

pelajaran pengetahuan sosial khususnya di SMP Negeri 2 Semarang. 

5. Melalui koefisien determinasi yang diperoleh berdasarkan perhitungan 

sebesar 0,4686 atau 46,86 %. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya 

pengaruh  pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 dengan prestasi 

belajar siswa kelas VII atas mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 

2 Semarang sebesar 46,85% sedangkan sisanya sebesar 53,15% dipengaruhi 

oleh faktor yang lain seperti reformasi sekolah, kemandirian sekolah, 

kompetisi yang sehat antar sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 di SMP Negeri 2 

Semarang bisa dikatakan cukup baik karena dalam perolehan nilai rapor 

siswa terdapat  50,6 % siswa memperoleh kriteria cukup baik. Hal ini berarti 

proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik. 

2. Terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 

2004 dengan prestasi belajar siswa kelas VII atas mata pelajaran pengetahuan 

sosial di SMP Negeri 2 Semarang 

3. Besarnya sumbangan efektif pengaruh variabel pelaksanaan sistem 

pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa kelas VII atas 

mata pelajaran pengetahuan sosial adalah sebesar 46,85 % dan sisanya 

sebesar 53,15 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti reformasi sekolah, 

kemandirian sekolah, kompetisi yang sehat antar sekolah. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pengamatan dari jawaban 

responden sebagai upaya untuk menjadikan SMP Negeri 2 Semarang lebih maju 

dan dapat sebagai masukan bagi para guru agar dapat mengajar lebih baik , juga 

menjadi masukan kepada siswa agar lebih meningkatkan prestasi nya, maka 

dapat diberikan saran dan masukan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VII atas mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri 

2 Semarang sebesar 46,85 % perlu lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan jalan: 

a. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan kondisi 

lingkungan belajar siswa seperti pada peningkatan fasilitas belajar agar 

siswa merasakan nyaman dalam belajar. 

b. Bagi guru perlu adanya penguasaan terhadap seluruh bidang studi pada 

mata pelajaran pengetahuan sosial bukan hanya penguasaan terhadap satu 

bidang studi saja agar dalam proses pembelajaran siswa dapat menyerap 

pelajaran secara baik. Karena guru merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap efektifitas sekolah.  

c. Bagi siswa diharapkan dapat menggunakan fasilitas yang ada disekolah 

dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

2. Adanya faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan sistem 

pembelajaran kurikulum 2004 terhadap prestasi belajar siswa   sebesar   

53,15 % seperti reformasi sekolah, kemandirian sekolah, kompetisi yang 

sehat antar sekolah dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

dimasa yang akan datang. 
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