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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS EKONOMI 
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 CEPER DITINJAU DARI  

MINAT BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR  
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Intan Dewi Ariyani A210090131, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi kelas VII, 2) pengaruh fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi kelas VII, 3) pengaruh minat belajar dan 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi kelas VII. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 219 siswa dengan sampel sebanyak 135 siswa yang diambil 
menggunakan teknik sampel random sampling dengan cara undian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan angket yang telah 
diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, Sumbangan Efektif (SE) dan 
Sumbangan Relatif (SR). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan 
regresi linier ganda sebagai berikut Y = 53,560 + 0,348X1 + 0,189X2, artinya 
prestasi belajar IPS Ekonomi dipengaruhi oleh minat belajar dan fasilitas belajar. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Minat belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. Hal ini terbukti berdasarkan 
hasil perhitungan thitung untuk variabel minat belajar sebesar 2,723 sehingga thitung > 
ttabel atau 2,723 > 1,978 dengan nilai signifikansi 0,007<0,05. (2) Fasilitas belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. Hal ini terbukti berdasarkan 
hasil perhitungan thitung untuk variabel fasilitas belajar sebesar 2,300 dan thitung > 
ttabel atau 2,300 > 1,978 dengan nilai signifikansi 0,023<0,05. (3) Minat belajar 
dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar IPS Ekonomi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung 
sebesar 6,907 > 4,77 dengan nilai signifikansi 0,001<0,05. (4) Hasil perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa minat belajar 
memberikan sumbangan efektif sebesar 5,51% dan fasilitas belajar memberikan 
sumbangan efektif sebesar 3,99% sehingga total sumbangan efektif sebesar 9,5% 
dan disimpulkan bahwa minat belajar mempunyai pengaruh lebih dominan 
terhadap prestasi belajar dibandingkan variabel fasilitas belajar, sedangkan 
sisanya 90,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Minat Belajar, Fasilitas Belajar.  
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PENDAHULUAN 

        Pendidikan pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang dalam 

menghadapi masa depan secara global. Oleh karena itu, dengan adanya 

pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi muda yang unggul dan 

berprestasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan formal, pendidikan di dalam keluarga 

maupun pendidikan dalam lingkungan masyarakat.  

        Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan secara formal. Kegiatan 

pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan, 

kegiatan ini bertujuan membawa anak didik menuju keadaan yang lebih baik. 

Berhasil tidaknya proses pembelajaran dapat diketahui dari prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa. Prestasi belajar tersebut biasanya dikaitkan dengan tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa tersebut. Salah satu pencapaian proses 

pendidikan dapat diwujudkan dengan prestasi belajar yang memuaskan. 

Perbedaan prestasi belajar yang diperoleh antara siswa yang satu dengan yang lain 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi belajar siswa, faktor 

lingkungan, serta dorongan dari orang tua,    

         Prestasi belajar merupakan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan siswa 

dari proses belajar mengajar. Siswa yang mendapatkan prestasi yang tinggi maka 

dapat dikatakan siswa tersebut berhasil dalam belajar. Menurut Sardiman 

(2001:46), “Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar 

individu dalam belajar”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:895), “Prestasi adalah penguasaan pengetahuan/keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, ditunjukkan dengan nilai tes”. Pada 

dasarnya prestasi merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran dan ditunjukkan dengan nilai. 

        Agar siswa mendapatkan prestasi yang baik, maka siswa harus mempunyai 

minat belajar yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan tumbuhnya minat 

belajar pada diri siswa maka siswa tidak akan segan dalam belajar. Menurut 
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Muhibbin (2010:136) menyatakan bahwa “Minat (interest) berarti kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Sedangkan menurut Winkel (2007:105), “Minat adalah kecenderungan subyek 

yang menetap, untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan 

tertentu dan merasa senang mempelajari materi”. Pada dasarnya minat merupakan 

rasa ketertarikan terhadap bidang studi yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya 

pengaruh dari orang lain. Minat juga dapat diartikan sebagai ketertarikan untuk 

memperhatikan dan terlibat dalam aktivitas belajar karena menyadari pentingnya 

hal yang dipelajari. Jika dikaitkan dengan aktivitas belajar, minat belajar 

merupakan salah satu alat motivasi untuk melakukan aktivitas belajar. 

         Tidak hanya minat belajar, tetapi fasilitas belajar sangat penting dalam 

menunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar yang baik. 

Fasilitas belajar merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Dalam http://sobatbaru.blogspot.com/2008/10/pengertian-fasilitas-belajar.html 

menurut Subroto, “Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun 

uang”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:314), “Fasilitas adalah segala 

hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau 

kemudahan”. Sedangkan menurut Muhroji (2004:49), “Fasilitas belajar adalah 

semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik berupa benda bergerak 

maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, 

teratur, efektif, dan efisien”. 

        Pada dasarnya fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

alat untuk mempermudah, mengefektifkan, dan mengefisiensikan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya fasilitas belajar 

untuk menunjang proses pembelajaran, maka siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang maksimal, sebab keberadaan fasilitas belajar dapat memperlancar 

keberlangsungan proses belajar siswa. 

        Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh minat 

belajar terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi siswa kelas VII, (2) Untuk 

mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi siswa 
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kelas VII, (3) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan minat belajar 

terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi siswa kelas VII. 

 

METODE PENELITIAN 

        Menurut Nawawi (2005:4) “Metode adalah cara utama yang digunakan untuk 

mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Hadi (2003:3), “Penelitian adalah suatu 

usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah 

untuk penelitian”. 

        Dengan demikian dapat disimpulkan metode penelitian merupakan cara 

utama yang digunakan untuk menemukan dan menguji kebenaran, yang mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk penelitian. Dengan 

menggunakan metode penelitian, maka data yang diperoleh dalam penelitian 

dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah dan memecahkan masalah. 

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sebab penelitian ini 

tertuju pada pemecahan masalah yang didasarkan pada data yang terjadi pada 

masa sekarang. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan, dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian kemudian 

dianalisis sesuai dengan metode statistic yang digunakan kemudian 

diinterpretasikan. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ceper tahun 

ajaran 2012/2013 yang populasinya berjumlah 219 siswa. Menurut pendapat 

Sugiyono (2008:116), dengan taraf signifikansi 5% didapatkan sampel 135 siswa. 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling 

dengan cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dan angket. Variabel penelitian di dalam penelitian ini ada dua, yang 

pertama yaitu variabel terikatnya yaitu prestasi belajar IPS Ekonomi (Y), 

sedangkan variabel bebasnya atau yang mempengaruhi adalah minat belajar (X1) 
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dan fasilitas belajar (X2). Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam 

bentuk angket yang sebelumnya sudah diujicobakan pada subyek uji coba yang 

berjumlah 20 siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ceper tahun ajaran 2012/2013 

dengan pernyataan masing-masing variabel 20 butir pernyataan. Hasil uji coba 

instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, yang 

mana variabel minat belajar dinyatakana valid 18 butir pernyataan, dan fasilitas 

belajar dinyatakan valid 16 butir pernyataan. Item-item soal dinyatakan tidak valid 

karena memiliki nilai rhitung < rtabel dan nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian 

soal angket yang valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. 

Sedangkan untuk angket yang tidak valid dikeluarkan. Berdasarkan uji reliabilitas 

terhadap angket memperoleh koefisien reliabilitas (r11) 0,921 dan 0,823. Harga r11 

untuk semua variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi (α) = 5% yaitu 

sebesar 0.444 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel (andal).  

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap pertama 

yaitu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan dan besarnya sumbangan relatif dan efektif variabel X1 dan X2 terhadap 

Y. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier ganda. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

        SMP Negeri 2 Ceper terletak di desa Kujon, Ceper, Klaten. SMP Negeri 2 

ceper memiliki visi “Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman, Cerdas, Trampil, 

dan Kreatif” dan memiliki misi sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut, sehingga 
menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bersikap. 

2) Menumbuhkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
menjadi manusia yang beriman. 

3) Menumbuhkan rasa solidaritas dan toleransi sehingga memiliki rasa 
kepedulian sosial. 

4) Melaksanakan sistem pembelajaran dan bimbingan serta aktif dan efisien 
sehingga dapat meningkatkan nilai rata-rata UN atau Nilai Ulangan 
Umum. 
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5) Mengembangkan kreatifitas peserta didik sehingga siap menerima dan 
menghadapi perubahan. 

6) Mendorong dan membantu siswa untuk mengembangkan bakat dalam 
bidang kesenian, olahraga, kepramukaan, PKS, PMR, BTA sehingga 
mampu mengenali potensi diri. 

7) Menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum. 
8) Menerapkan Sistem Managemen Berbasis Sekolah dan partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah bersama komite sekolah dan 
masyarakat. 

9) Melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kemampuan.  

        Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas 

yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang 

memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov dalam program 

SPSS 15.0. Untuk menolak atau menerima hipotesis dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas dengan taraf signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05 

maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil 

uji normalitas menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu prestasi belajar, minat 

belajar, dan fasilitas belajar semuanya berdistribusi normal, dengan nilai 

signifikansi untuk variabel prestasi belajar yaitu 0,200 > 0,05. Variabel minat 

belajar dengan nilai signifikansi yaitu 0,200 > 0,05, sedangkan variabel fasilitas 

belajar dengan nilai signifikansi yaitu 0,200 > 0,05. 

        Hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji 

linearitas adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linear) atau tidak. Adapun 

ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linier yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 for windows adalah variabel minat 

belajar terhadap prestasi belajar memberikan hasil yang linier. Dengan Fhitung < 

Ftabel yaitu 0,952 < 1,73 dan nilai signifikansi 0,513 > 0.05. Sedangkan untuk 

variabel fasilitas belajar terhadap prestasi belajar memberikan hasil yang linier 

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,511 < 1,62 dan nilai signifikansi 0,79 > 0.05. 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar dan fasilitas belajar 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari 
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persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 53,560 + 0,348X1 + 0,189X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, artinya minat belajar dan fasilitas 

belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar.  

Hasil uji hipotesis yang pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan minat 

belajar terhadap prestasi belajar ”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi 

memperoleh thitung variabel minat belajar (X1) sebesar 2,723 lebih besar dari ttabel 

(1,978) dengan signifikansi 0,007<0,05. Dengan hasil perhitungsn Sumbangan 

Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel minat belajar memberikan 

Sumbangan Relatif (SR) sebesar 58% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 

5,51%. Berdasarkan kesimpulan tersebut hal ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari minat belajar. Artinya semakin tinggi minat belajar maka 

akan semakin tinggi pula prestasi belajar. Sebaliknya semakin rendah minat 

belajar, maka semakin rendah pula prestasi belajar siswa.   

        Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar ”. Berdasarkan hasil perhitungan uji t regresi 

memperoleh thitung variabel fasilitas belajar (X2) sebesar 2,300 lebih besar dari ttabel 

1,978 dengan nilai signifikansi 0,023<0,05. Dengan hasil perhitungsn Sumbangan 

Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel fasilitas belajar memberikan 

Sumbangan Relatif (SR) sebesar 42% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 

3,99%. Berdasarkan kesimpulan tersebut hal ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari fasilitas belajar. Artinya semakin lengkap fasilitas belajar 

maka semakin tinggi prestasi belajar, sebaliknya semakin tidak memadai fasilitas 

belajar maka semakin rendah pula prestasi belajar. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: (1) Analisis regresi linier ganda 

digunakan untuk memprediksi variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel (X) 

dan dari hasil analisis regresi linier ganda yang telah diuji, membuktikan bahwa 

ada pengaruh minat belajar dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar IPS 

Ekonomi. (2) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t1) pada lampiran 17 

terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh minat belajar terhadap 

prestasi belajar IPS Ekonomi. (3) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji 

t2) pada lampiran 17 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh 

fasilitas belajar terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. (4) Berdasarkan uji 

signifikansi secara simultan (Uji F) pada lampiran 17 terdapat pengaruh yang 

signifikan yang ditimbulkan dari variabel minat belajar dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. (5) Hasil perhitungan 

Sumbangan Efektif (SE) menunjukkan bahwa kontribusi minat belajar terhadap 

prestasi belajar IPS Ekonomi adalah sebesar 5,51% dan variabel fasilitas belajar 

memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi sebesar 3,99% 

sehingga total sumbangan minat belajar dan fasilitas belajar dalam meningkatkan 

prestasi belajar IPS Ekonomi adalah sebesar 9,5%. 
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