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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan sumber 

daya manusia yang bekualitas, hal ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia 

untuk melanjutkan pembangunan nasional dibidang pendidikan. Undang–

undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional BAB 1 Pasal 1, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan usaha 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat 

modernisasi disegala bidang, berbagai perkembangan itu semakin kuat jalannya 

dengan tuntutan reformasi dan globalisasi, untuk itu mutlak diperlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berkompeten disegala bidang dan mampu 

bersaing. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, menguasai ilmu 

pengetahuan, dan teknologi, serta mampu bersaing untuk menghadapi tantangan 

diera globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, karena keberhasilan dunia pendidikan sebagai 
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faktor penentu terwujudnya tujuan pembangunan nasional dibidang pendidikan 

yaitu   mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Masalah pendidikan mendapat perhatian khusus oleh negara Indonesia 

yaitu dengan dirumuskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan (2003) yang berbunyi:  

Pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan, membentuk watak, dan serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan dalam 

memperoleh prestasi, untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui 

prestasi yang diperolah siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. 

Adapun prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperolah karena adanya 

aktivitas belajar yang telah dilakukan siswa. Banyak orang yang beranggapan 

yang dimaksud dengan belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu, ada lagi 

yang lebih khusus mengartikan bahwa belajar adalah menyerap pengatahuan. 

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Proses 

tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong pribadi yang 

bersangkutan. Prestasi belajar merupakan ahal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Memahami definisi tentang prestasi belajar 

secara  garis  besar  harus bertitik  tolak  kepada  pengertian  belajar  itu  sendiri. 
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Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan 

pandangan yang mereka anut, namun dari pendapat yang berbeda itu dpat kita 

temukan satu titik persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar. 

Poerwardarminto (1995) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu ”hasil 

yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan 

dalam raport”. Selanjutnya Winkel (1982) menyatakn bahwa ”Prestasi belajar 

adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”, dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan 

kesempurnaan yang dicapai seseorang selama proses belajar yang mana 

kesempurnaan belajar tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan aspek 

psikomotor yang dimiliki oleh siswa. 

Prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa 

dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar yang mana bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami semua materi yang diajarkan di sekolah. 

Peningkatan prestasi belajar sangat penting karena hal ini merupakan tujuan 

utama dari pendidikan nasioanal untuk menentukan kemampuan atau 

kecerdasan siswa selama belajar di sekolah. Prestasi belajar seseorang sesuai 

dengan tingkat keberhasilan sesuatu dlam mempelajari pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah memahai 

proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan 

evalusi belajar, hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau 
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rendahnya prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi belajar merupakan usaha 

sadar dan nyata dalam proses pembelajaran, dimana peningkatan prestasi setiap 

peserta didik sangat lah berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor, faktor–faktor tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa sendiri misalnya  

motivasi dan intelegensi.  

Menurut Sardiman (2001) ”Motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan”, intelegensi menurut Semiawan (1997) 

”Intelegensi adalah sebagai hasil perkembangann fungsi otak manusia”. Faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar siswa baik sifatnya yang non sosial 

maupun yang bersifat sosial, yang bersifat sosial adalah faktor sesama manusia 

baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. Faktor ekternal misalnya keadaan sekolah, keadaan 

keluarga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan 

kesukaran belajar pada anak, terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila 

anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka anak 

akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka, sebaliknya bila anak-anak 

disekitar tempat tinggal merupakan kumpulam anak-anak nakal yang 

berkeliaran maka anak pun akan terpengaruh pula, dengan demikian dapat 

dikatakan lingkungan membentuk kepribadian anak, karena dalam pergaulan 

sehari-hari seorang anak akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-

kebiasaan yang terjadi di lingkungannya. 
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Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus bahkan dewasa ini 

berlangsung dengan pesat, perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan 

tahun, bulan atau hari melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama yang 

berkaitan dengan teknologi elektronik, pengaruhnya meluas diberbagai  bidang 

kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif 

dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak 

positif dengan semakin terbukanya dan tersebarnya informasi dan pengetahuan 

dari dan keseluruh dunia melalui internet yang menembus ruang dan waktu. 

Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan moral, nilai, norma dan aturan 

kehidupan yang dianut masyarakat, dimana kebanyakan isu yang mencuat pada 

zaman sekarang adalah penyalahgunaan teknologi elektronik pada telepon 

seluler di kalangan peserta didik.  

Teknologi elektronik telepon seluler selain fungsi utamanya untuk 

menelepon, juga bisa digunakan untuk browsing internet. Penggunaan telepon 

seluler di kalangan peserta didik  merupakan media tambahan untuk mencari 

informasi mengenai pengetahuan secara mudah, dimana telepon seluler 

memiliki ukuran yang lebih kecil  dibandingkan komputer dan mudah untuk 

dibawa kemanapun. Penggunaan telepon seluler untuk mencari bahan materi 

tambahan sering disalahgunakan oleh sebagian peserta didik dimana telepon 

seluler selain bisa mengakses tulisan juga bisa mengakses gambar atau video, 

maka zaman sekarang sudah tidak heran lagi apabila di dalam telepon seluler 

setiap peserta didik baik itu laki-laki atau perempuan banyak terdapat gambar-
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gambar yang tidak pantas untuk dilihat atau di koleksi oleh anak seusianya. 

Mensikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk 

mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. 

Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu penegetahuan 

dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subyek atau pelopor dalam 

pengembangannya. 

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diupayakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut akan dapat terwujud 

dengan mudah dan cepat melalui perencanaan kurikulum pendidikan yang 

dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan peserta didik, 

perkembangan ilmu, dan teknologi internet, tuntutan masyarakat serta 

berdasarkan analisis situasi yang ada. Perkembangan teknologi informasi 

internet yang ada yang terjadi sekarang ini turut mempengaruhi kurikulum, pada 

perkembangannya kurikulum menjadikan teknologi informasi internet sebagai 

bagian dari kajian subject matter yang harus dipelajari oleh peserta didik dan 

teknologi informasi internet juga mempengaruhi sistem serta model 

pengembangan kurikulum, dengan demikian lahirnya model-model 

pembelajaran yang berbasis teknologi informasi internet seperti e-learning, 

virtual learning, computer based training,  open and distance learning tidak 

terpisah dari kurikulum sebagai desain sekaligus model implementasi dari 

bentuk-bentuk pembelajaran tersebut. Kadir dalam Munir (2008) teknologi 

informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan 

satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, 
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menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data, sedangkan  

menurut Munir  (2008) teknologi informasi internet adalah yang memberikan 

makna bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer  

yang digunakan untuk memproses, mengolah data sistem jaringan untuk 

menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya melalui akses internet. 

Unsur yang amat penting dalam pembelajaran adalah metode 

mengajar dan media pengajaran, kedua aspek ini sangat berkaitan karena bila 

kedua unsur tersebut digabungkan atau dalam proses pembelajaran kedua unsur 

tersebut dipakai secara bersamaan maka selama proses pembelajaran akan 

terjadi suatu kondisi kondusif dimana siswa dapat dengan mudah memahami 

setiap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang dipadukan dalam 

penggunaan media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode mengajar 

tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang digunakan, meskipun 

ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara 

lain tujuan pengajaran, jenis tugas, dan respon yang diharapkan siswa kuasai 

setelah pengajaran berlangsung, dan kontek pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa, meskipun demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama 

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. Hamalik (2005) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajaran bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 
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Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat proses belajar mengajar berlangsung, disamping 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman materi pembelajaran, dan penyajian 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi yang telah disampaikan oleh guru pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. 

Berkembangnya teknologi informasi internet yang sangat pesat telah 

mendorong upaya-upaya dalam mememanfaatkan media pembelajaran. Media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim kepenerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

(Sardiman, 2001). Pemanfaatan media secara tepat guna akan  memperlancar 

proses pembelajaran, dimana telah disebutkan di atas bahwa semua ilmu 

pengetahuan yang ada diseluruh dunia bisa diakses melalui internet dengan 

cepat dan mudah, hal ini semakin menambah dan meningkatkan pemanfaatan 

internet oleh kalangan masyarakat maupun anak sekolah, dengan 

berkembangnya teknologi internet tersebut guru dituntut sekurang-kurangnya 

menguasai cara penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah agar 

ketika proses pembelajaran berjalan dengan lancar, hal ini diharapkan akan 

menjadikan tercapainya tujuan pendidikan nasional, untuk itu guru harus 

memiliki pengetahuan tentang pemahaman yang cukup mengenai media 
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pembelajaran yang meliputi: media sebagai alat komunikasi guna 

mengefektifkan proses pembelajaran, fungsi media dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan, hubungan antara metode pembelajaran dengan media 

pembelajaran,  dan  penggunaan  media  pembelajaran, dan  lain-lain.  

Media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat 

bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2005) 

dimana ia melihat bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan 

hasil yang maksimal apabila penggunaan alat bantu yang disebut media 

komunikasi yang nyata antara guru dengan peserta didik yang diharapkan 

peserta didik akan mengerti materi pembelajaran yang diajarkan, sementara itu 

menurut Arsyad (2003) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran yang terdiri dari antara lain buku, slide, foto, gambar, grafik, 

televisi, komputer, dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar, dipihak lain National Education 

Association memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audio visual, dan peralatannya. Dengan demikian media dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Istilah media bahkan sering 

dikaitkan atau dipergantikan dengan kata teknologi, bila dihubungkan dengan 

pendidikan dan pengajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai 

perluasan konsep tentang media, dimana teknologi bukan sekedar benda, alat, 
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bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, organisasi, dan 

manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu.  

Sekolah-sekolah di Surakarta hampir semuanya menggunakan 

memanfaatkan teknologi informasi internet dan media pembelajaran yang 

memadai untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, namun tidak 

menutup kemungkinan masih ada sekolah-sekolah di Surakarta yang belum 

menggunakan internet sebagai sumber informasi pengetahuan tambahan. 

Adanya turut campur pemerintah dalam penanganan pendidikan di Surakarta, 

maka  tidak heran apabila kota Surakarta merupakan kota pencetak generasi-

generasi yang berkompeten, namun bila dilihat secara cermat semua masyarakat 

yang terdapat di kota Surakarta tidak semuanya bisa menjadi manusia yang 

berkompetensi karena tingkat pendidikan setiap orang berbeda-beda, termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi internet dan media pembelajaran di setiap 

sekolah tidak sama, hal ini menyebabkan tingkat pengetahuan dan prestasi  yang 

dimiliki setiap siswapun akan berbeda-beda. Pemanfaatan media pembelajaran 

yanag belum maksimal dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi internet 

untuk menjadi sumber belajar tambahan maka selama di sekolah siswa tidak 

bisa memanfaatkan fasilitas internet untuk pembelajaran dengan optimal dan 

akan merasa jenuh selama berada di sekolah.  

Sekolah-sekolah di kota Surakarta belum  maksimal dalam 

menggunakan fasilitas teknologi informasi internet untuk pembelajaran yang 

memadai, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan lancar. Pemanfaatan 

teknologi informasi internet yang belum optimal setiap siswa akan dapat 
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menyebabkan terjadinya penurunan prestasi siswa seperti di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta, dimana di sekolah ini penggunaan media 

pembelajarannya sangat minimum, hal ini memerlukan perhatian khusus bagi 

pihak sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi internet yang belum maksimal 

di kalangan peserta didik dalam proses belajar akan berdampak negatif terhadap 

prestasi belajar siswa karena pemanfaatan internet yang ada di sekolah akan 

membantu sisiwa mendapatkan sumber pengetahuan tambahan yang lebih cepat, 

terpercaya, hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan 

minat belajar siswa dengan adanya minat yang timbul atas kesenangan siswa 

dalam mencari sumber belajar lainnya di internet untuk menambah 

pengetahuannya tentang pelajaran, akan menyebabkan tingkat motivasi siswa 

untuk mau menggunakan semua media pembelajaran yang ada di sekolah 

sehingga dengan demikian penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi 

internet dan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah akan dengan 

sendirinya meningkatkan prestasi belajar. Apabila pihak sekolah seimbang 

dalam pemanfaatan teknologi informasi internet selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan penggunaan media pembelajaran yang lebih modern maka 

kemugkinan besar akan mempercepat pertumbuhan semangat, minat, serta 

motivasi siswa untuk giat belajar dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan 

prestasi belajar siswa.  

Melihat dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian tentang: ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Internet dan 
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Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar  IPS Siswa Kelas IX SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah  diuraikan, timbul beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1.  Tingkat belajar siswa berbeda–beda, hal ini merupakan tanggung jawab 

serta tugas pendidik untuk  meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

dianggap rendah serta mempertahankan prestasi belajar siswa yang 

tergolong tinggi. 

2. Sekolah belum sepenuhnya menyediakan fasilitas internet yang memadai, 

sehingga masih kurangnya tingkat siswa-siswi dalam menggunakan 

internet 

3. Sekolah belum sepenuhnya menyediakan media pembelajaran yang 

memadai, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan lancar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penafsiran yang 

berbeda–beda pada persoalan pokok peserta didik untuk mendukung prestasi 

belajar yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah pada: 

1. Prestasi belajar siswa yang masih rendah. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi internet yang masih tergolong rendah. 

3. Media pembelajaran yang tidak memadai serta pemanfataanya yang 

tergolong rendah 
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D. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang terjadi 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi internet berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar IPS siswa? 

2. Apakah media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS 

siswa? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi internet dan media 

pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah antara lain: 

1.   Untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi 

internet terhadap prestasi belajar IPS. 

2.    Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar IPS.  

3.     Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi internet 

dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa IPS. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada pihak– 

pihak yang antara lain: 

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang adanya prestasi belajar siswa dengan didukung adanya fasilitas 

internet serta media pembelajaran yang memadai. 

2.  Secara praktis di harapkan penelitian ini menjadikan inspirasi terhadap, 

antara lain: 

a.  Bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa jika terjadi penurunan tingkat prestasi belajar siswa. 

b.  Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu bahan 

referensi yang bermanfaat bagi para siswa pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

 

G. Sistematika Penelitian. 

Sistematika penelitian merupakan isi yang ada didalam penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Identifikasi Masalah 
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3. Pembatasan Masalah 

4. Perumusan Masalah 

5. Tujuan Penelitian 

6. Manfaat Penelitian 

7. Sistematika Penelitian 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisi tentang definisi konsep, definisi 

operasional, indikator penelitian, hubungan antar variabel, serta 

hipotesis penelitian. 

1. Definisi Prestasi Belajar 

2. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi Internet 

3. Definisi Media Pembelajaran 

4. Hubungan Antar Variabel 

5. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi tentang jenis penelitian 

rancangan penelitian, subyek dan obyek penelitian, populasi 

sample dan sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik penyajian data ,uji instrumen pengumpulan data, uji 

prasyarat analisis, serta teknik analisis data. 

1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

2. Obyek Penelitian 

3. Instrumen Penelitian 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

5. Teknik Penyajian Data 

6. Teknik Analisis Data 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta, pengujian instrumen penelitian, 

penyajian data, uji prasyarat analisis, analisis data dan pengujian 

hipotesis, pembahasan. 

1. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

2. Pengujian Instrumen Penelitian 

3. Penyajian Data 

4. Uji Prasyarat Analisis 

5. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

6. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


