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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Prestasi 
Belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 2) Pengaruh 
metode pembelajaran terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali 
tahun ajaran 2012/2013. 3) Pengaruh Motivasi Belajar dan Metode Pembelajaran terhadap 
Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 43 siswa 
dengan teknik random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 

 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 93,265 + 0.258X1 + 
0.172X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar IPS dipengaruhi oleh motivasi belajar 
dan metode pembelajaran. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Motivasi berprestasi berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 
2012/2013dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung> ttabel, 2.877 >2,021dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004dengan sumbangan relatif 
sebesar 54% dan sumbangan efektif 18,9%. 2) Metode pembelajaran berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 
2012/2013dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung> ttabel, yaitu 2,313  >2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan sumbangan 
relatif sebesar 46%dan sumbangan efektif 16,1%. 3) Motivasi berprestasi dan metode 
pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 
VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 7,248  >3,230 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.4)Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,350 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh motivasi belajar dan metode pembelajaran terhadap 
prestasi belajarIPS adalah sebesar 35%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

 
Kata Kunci: motivasi berprestasi, metode pembelajaran, Prestasi Belajar 
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PENDAHULUAN 

 Dari waktu kewaktu perkembangan ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi berkembangan dengan pesat, arus globalisasi juga semakin hebat. 

Akibat dari fenomena ini muncul persaingan dalam berbagai bidang 

kehidupan, diantaranya bidang pendidikan. Untuk menghadapi tantangan berat 

ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara yang 

ditempuh adalah melalui mutu pendidikan ( Darsono, 2000:1) 

Pemerintah telah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar 

mutu pendidikan meningkat, diantaranya perbaikan kurikulum, penataran bagi 

guru-guru, penyempurnaan buku-buku pelajaran dan menambah alat peraga. 

Namun demikian mutu pendidikan yang dicapai belum seperti apa yamg 

diharapkan. Perbaikan yang telah dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya, 

jika tanpa dukungan guru, orang tua murid dan masyarakat yang ikut serta 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan 

belajar. Hasil kegiatan belajar yang diharapkan adalah prestasi belajar yang 

baik. Setiap orang pasti mendambakan prestasi belajar yang tinggi, baik orang 

tua, siswa, dan lebih-lebih bagi guru. Untuk mencapai prestasi belajar yang 

optimal tidak lepas dari kondisi-kondisi dimana kemungkinan siswa dapat 

belajar dengan efektif dan dapat mengembangkan daya eksplorasinya. 

Memperoleh prestasi belajar yang baik bukan lah hal yang mudah, 

banyak faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut antara lain guru, 

orang tua dan siswa. Faktor siswa memegang peranan penting dalam 

pencapaian prestasi belajar, karena siswa yang melakukan kegiatan belajar 

perlu memiliki ketekunan belajar, motivasi berprestasi yang tinggi dan 

berpartisipasi dalam pembelajaran (Suryabrata, 2001:249). 

Salah satu prinsip dalam melaksanakan pendidikan adalah individu 

secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan pendidikan yang diadakan. 

Untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan, pertama-tama harus ada dorongan 

untuk melaksanakan kegiatan itu. 
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Pemerintah telah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar 

mutu pendidikan meningkat, diantaranya perbaikan kurikulum, penataran bagi 

guru-guru, penyempurnaan buku-buku pelajaran dan menambah alat peraga. 

Namun demikian mutu pendidikan yang dicapai belum seperti apa yamg 

diharapkan. Perbaikan yang telah dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya, 

jika tanpa dukungan guru, orang tua murid dan masyarakat yang ikut serta 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Faktor siswa memegang peranan penting dalam pencapaian prestasi 

belajar, karena siswa yang melakukan kegiatan belajar perlu memiliki 

ketekunan belajar, motivasi berprestasi yang tinggi dan berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

Pemilihan dan pengggunaan metode yang tepat sesuai dengan tujuan 

kompetensi sangat diperlukan. Karena metode adalah cara yang digunakan 

oleh guru untuk mengadakan hubungan dengan siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung.untuk itu guru sebagai pengarah dan 

pembimbing tidak hanya pandai dalam memilih metode pembelajaran namun 

usaha guru-guru untuk mengoptimalkan komponen pembelajaran diperlukan 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan pengamatan diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

masalah ini kedalam skripsi dengan judul “PRESTASI BELAJAR 

DITINJAU DARI MOTIVASI BERPRESTASI DAN METODE 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VIII MATA PELAJARAN 

IPS EKONOMI SMP NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI TAHUN 

AJARAN 2012/2013 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan adakah 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dam metode pembelajaran 

terhadap prestasi belajar. 

KAJIAN TEORI 

Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. 
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Menurut Mc Donald dalam Sardiman, 2012:73 motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

menurut (M. Sobri Sutikno, 2009:88) metode pembelajaran adalah “cara-

cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan”. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk memudahkan dan memberikan pola berpikir dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan gambaran yang berupa kerangka pemikiran yang di uraikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar dan metode pembelajaran terhadap prestasi 

belajar IPS Ekonomi SMP NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali, dilaksanakan pada 

bulan Februari 2013. 

 

motivasi 
berprestasi 

(X1) 

Metode 
pembelajaran 

(X2) 

Prestasi belajar 
(Y) 
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Subjek Penelitian 

Subjek dalam penlitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit 

Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 

Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:13-14) Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

a.  Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dalam pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

b. Penelitian kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam prngumpulan data 

dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dan metode angket. 

Teknik Pengujian Instrumen 

 Arikunto (2007:168) ”Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan suatu instrument. 

Arikunto (2007:17) “Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu 

instrumen” 

Uji Prasyarat 

 Menurut Hadi (2008:1) “Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya suatu distribusi yang ada”. 

Teknik Analisis Data 

 Menurut Joko (2010:103) Regresi Linir berganda digunakan untuk 

mencari pengaruh dua atau lebih variable bebas atau untuk mencari hubungan 

fungsional dua variable bebas atau lebih terhadap variable kriteriumnya. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, 

yaitu angket motivasi belajar, metode pembelajaran. Sebelum digunakan sebagai 

alat uji, angket  tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar diperoleh 

angket yang valid dan reliabel. Subyek uji coba instrumen penelitian adalah 20 

siswa. 

Deskripsi Motivasi Berprestasi 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data motivasi belajar yang dipaparkan dalam Gambar 2.   sebagai berikut: 

 
  Gambar 2. Histogram dan Poligon Data Motivasi Berprestasi 

Data motivasi berprestasi diperoleh dengan metode angket, yang terdiri 

dari 10 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 34, nilai terendah sebesar 21, rata-rata sebesar 26,95, median sebesar 27, 

modus sebesar 28 dan standar deviasi sebesar 3,295 serta varian sebesar 10,855. 

Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data motivasi 

berprestasi memiliki distribusi yang amendekati normal. Namun untuk lebih pasti 

motivasi berprestasi
3432302826242220
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apakah data berdistribusi normal atu tidak, dapat dilihat dari hasil perhitungan uji 

normalitas. 

 

Deskripsi Data Metode Pembelajaran 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data metode pembelajaran yang dipaparkan dalam Gambar 3.   sebagai berikut: 

  

   metode pembelajaran
4035302520
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Gambar 3. Histogram dan Poligon Data Metode Pembelajaran 

Data metode pembelajaran diperoleh dengan teknik angket yang terdiri 

dari 10 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 39, nilai terendah sebesar 21, rata-rata sebesar 32,09, median sebesar 34, 

modus sebesar 34dan standar deviasi sebesar 4,524serta varian sebesar 20,467. 

Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data metode 

pembelajaran memiliki distribusi yang mendekati normal. Namun untuk lebih 
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pasti apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari hasil 

perhitungan uji normalitas. 

Deskripsi Data Prestasi Belajar 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data prestasi belajar yang dipaparkan dalam Gambar 4.   sebagai berikut: 

   
Gambar 4. Histogram dan Poligon Data Prestasi Belajar IPS 

Data prestasi belajar IPS diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dari hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 95 terendah sebesar 67, 

rata-rata sebesar 76, median sebesar 77, modus sebesar 76dan standar deviasi 

sebesar 6,248serta varian sebesar 39,040. 

Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data prestasi 

belajar IPS memiliki distribusi yang mendekati normal. Namun untuk lebih pasti 

apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari hasil perhitungan uji 

normalitas. 

pestasi belajar
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Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel motivasi berprestasi (b1) adalah sebesar 0,258 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Berdasarkan uji t koefisien regesi linear ganda untuk variabel 

motivasi berprestasi (b1) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,877>2,021 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,021dengan sumbangan relatif sebesar 54% dan 

sumbangan efektif 18,9%. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

metode pembelajaran (b2) adalah sebesar 0,172 atau bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel metode pembelajaran berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar.  Berdasarkan uji t untuk variabel metode pembelajaran 

(b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,313 >2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,007 dengan sumbangan relatif sebesar 46%dan sumbangan efektif 16,1%. 

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai Fhitung> Ftabel, yaitu 7,248 >3,230 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti motivasi belajar dan 

metode pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada kontribusi motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 



9 

 

bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,877 >2,021 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 
0,021 dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%. 

2. “Ada kontribusi metode pembelajaran terhadap prestasi belajar ” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,313 >2,021 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 
0,007 dengan sumbangan efektif sebesar 16,1%. 

3. “Ada kontribusi motivasi berprestasi  dan metode pembelajaran terhadap 
prestasi belajar ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 7,248>3,230 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,350 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh motivasi berprestasi dan metode pembelajaran bersama-
sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 35%, sedangkan 65% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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