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ABSTRAK 
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AJARAN 2013/2014 

 
 

RISKA UTAMI ASTUTI 

A210080080 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah intensitas belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa VIII MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 
2012/2013 ? 2) Apakah minat baca berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada 
siswa VIII MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013 ? 3) Apakah intensitas dan minat baca belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa VIII MTs N 1 Manyaran tahun 
ajaran 2012/2013 ?Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 61,464 + 0, 201 X1 + 
0, 204 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi oleh intensitas belajar 
dan minat baca. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ” ”Ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,437 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif sebesar 22,87%. 2) “ 
Ada pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs 
N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013   ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,095 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039  dengan 
sumbangan efektif sebesar 16,23%. 3) “ Ada pengaruh intensitas belajar dan minat baca terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013 ” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 4,599 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,391 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh intensitas belajar dan minat baca secara bersama-
sama terhadap prestasi belajar ekonomi adalah sebesar 39,1%, sedangkan 60,9% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 

.Kata Kunci: Intensitas belajar, Minat baca, dan Prestasi belajar 
 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan bangsa yang maju selalu 

diawali dengan kesuksesan di bidang pendidikan serta lembaga pendidikan sebagai tempat 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

ke agamaan, kepribadian, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam 

mengembangkan semua potensi, kecakapan serta karakteristik siswa ke arah yang positif, 

baik bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003 tentang tujuan pendidikan nasional,pasal 3 berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta 
bertanggung jawab ( RI, 2003:12-13). 
 

Dari pernyataan di atas tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan bekal 

yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan 

seseorang diharapkan mampu membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan 

keterampilan yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam 

masyarakat, bangsa dan Negara. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari 

prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Keberhasilan itu pada umumnya dikaitkan 



dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai siswa, serta prestasi siswa yang berupa nilai hasil 

siswa. 

Pendapat Sukmadinata tersebut didukung oleh Djamarah dalam Fathurrohman 

(2012:1) menyatakan “Proses belajar akan berhasil bila hasilnya mampu membawa 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai-nilai dalam diri anak 

didik”. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

memiliki tujuan. Tujuan tersebut yang akan menjadi patokan ke arah mana proses belajar 

mengajar akan dibawa. 

Banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa disekolah. Menurut Tu’u 

dalam Fathurrohman (2012:121) Secara garis besar prestasi belajar siswa dipengaruhi dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal 

Prestasi yang dicapai siswa di MTs N 1 Manyaran terutama pada mata pelajaran 

Ekonomi umumnya kurang seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya intensitas belajar dan minat baca selama mengikuti proses 

belajar mengajar.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 

EKONOMI DI TINJAU DARI INTENSITAS BELAJAR DAN MINAT BACA PADA 

SISWA KELAS VIII  MTs N 1 MANYARAN TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013. 



2. Untuk mengetahui pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar dan minat baca mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013. 

Intensitas Belajar 

Bagi siswa yang memiliki intensitas belajar yang tinggi maka akan 

cenderung mendapatkan prestasi belajar yang baik, namun bagi siswa yang kurang 

akan cenderung memiliki hasil belajar yang kurang.  

Menurut Chaplin (1995:254) “ intensitas adalah kekuatan sembarang 

tingkah laku atau sembarang pengalaman, seperti intensitas suatu reaksi emosional”. 

Sedangkan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Depdikbud RI (2005:383) “intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran 

intensnya”.  

“ Perilaku yang diulang sepanjang waktu akan terbiasakan sehingga 

terlaksana secara spontan tanpa memerlukan pikiran sadar sebagai tanggapan 

otomatis terhadap situasi belajar” (Gie 1995:195). Pendapat lain dari Sudjana 

(2005:19) mengatakan : 

Segala apa yang dipelajari memerlukan pengulangan atas kegiatan belajar 
terdahulu. Pengembangan seatu keterampilan yang terlalu dalam hampir 
setiap bidang merupakan suatu proses yang panjang, sehingga perlu adanya 
belajar yang baik.  

 
Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas belajar 

adalah seberapa sering usaha siswa yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan nilai dan sikap 



          Minat Baca 

Minat sering disebut interest. Minat merupakan gambaran sifat dan sikap 

yang ingin memiliki kecenderungan tertentu. Minat juga diartikan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu dan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. 

Minat bukan bawaan dari lahir, melainkan dapat dipengaruhi bakat. Minat harus 

diciptakan dan dibina agar tumbuh dan terasah sehingga menjadi kebiasaan. 

Menurut Djamarah (2002:132) “Minat baca kecenderungan untuk 

memperhatikan beberapa aktivitas. Dengan kata lain minat adalah suatu rasa lebih 

sukadan rasa ketertarikan pada suatu hal aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. 

Sedangkan menurut Purwanto (2003:56) “Minat adalah mengarahkan perbuatan 

kepada tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

kecenderungan untuk mengarah dan memperhatikan perbuatan untuk mencapai 

tujuan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penalitian ini termasuk jenis penalitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistik. 

a. Definisi metode penelitian 

Menurut Arikunto (2006:136) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian”. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa suatu cara yang harus ditempuh untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran ilmu pengetahuan dalam menggunakan metode ilmiah. 

b. Jenis Penelitian 



c. Penelitian kuantitatif 

Adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk angka, atau 

data kualitatif yang diangkakan. 

d. Penelitian kualitatif 

Adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk kata, 

kalimat, dan gambar. 

 

Populasi, Sampel, dan Sampling 

Dalam penelitian inipenentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5%. 
Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 95 siswa untuk mewakili populasi semua siswa kelas 
VIII MTs N 1 Manyaran Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi 

angket sebelum diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 

uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Analisis Regresi Linier Berganda Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, regresi digunakan untuk menentukan Prestasi belajar (Y) 

yang disebabkan oleh intensitas belajar (X1) dan minat baca (X2).Adapun persamaan 

umum dari regresi linier ganda adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2 X2 



Uji t 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara persial atau sendiri-sendiri, sehingga sudah bisa diketahui 

apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau ditolak. 

Uji F  

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel intensitas 

belajar (X1), minat baca (X2), secara bersama-sama terhadap prestasi belajar (Y). 

1. Uji F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel intensitas 

belajar (X1), minat baca (X2), secara bersama-sama terhadap prestasi belajar (Y). 

Prosedur perhitungan uji F sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi H0 dan H1 

H0 : β1 = β2 = 0: Berarti tidak ada pengaruh antara variabel X (intensitas belajar dan 

minat baca) terhadap variabel Y 

H1 : β1 ≠β2 ≠ 0 : Berarti ada pengaruh antara variabel X (intensitas belajar dan minat 

baca) terhadap variable Y  

b. Menentukan level of signifikan 5%, α = 0,05  

c. Kriteria pengujia 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kurve Kriteria Pengujian Uji F 

 

Daerah tolak H0 

F0,05,k,n-k-1 0 

Daerah terima H0 



H0 diterima apabila Fhitung  < Ftabel ; k ; n – k – 1 

H0 ditolak apabila Fhitung≥  Ftabel ; k ; n – k – 1 

d. Perhitungan nilai F 

F = 

( )1−− kn
JKG

k
JKR

 

Dengan : 

JKR = b1∑x1y + b2∑x2y 

JKT = ∑y2 

JKG = JKT – JKR 

Keterangan : 

JKR = Jumlah kuadrat regresi 

JKG = Jumlah kuadrat galat 

k = Jumlah variabel independent 

n = jumlah sempel 

(Budiyono, 2000 : 284-285) 

e. Kesimpulan  

Nilai Fhitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel. H0 ditolak jika Fhitung

≥ Ftabel artinya ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independent 

(intensitas belajar dan minat baca) terhadap variabel dependent (prestasi belajar). 

Sebaliknya H0 diterima jika Fhitung  < Ftabelartinya variabel independent (intensitas 

belajar da minat baca) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependent (prestasi belajar).  



 

 

 

 

Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel depanden yang ditunjukkan dalam persentase. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

R� �
b�∑��	b�∑�
	

∑Y�
 

a. Sumbangan Relatif (SR%) 

Sumbangan relatif adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan masing-

masing prediktor terhadap kriterium Y dengan rumus : 

�%�� �
���∑�� ��
�����

�100% 

�%�� �
���∑����
�����

�100% 

b. Sumbangan Efektif (SE%) 

Sumbangan efektif adalah sumbangan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan masing-masing prediktor terhadap kriterium terlebih dahulu dicari efektif 

garis regresi dengan rumus : 

��%�� � �%��. � 

��%�� � �%��. � 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus korelasi 

pearson product moment dengan menggunakan program SPSS for windows versi 15 

dengan menu correlation bivariate. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis 

dalam tabel korelasi. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan level of significant = 

5% jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid sehingga dapat digunakan untuk 



mengambil data penelitian. Adapun rangkuman hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan angket. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan rumus Croboach Alpha, 

perhitungan dilakukan dengan program SPSS for Windows versi 15.  

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa angket intensitas belajar (X1) dan angket minat baca 

(X2) sudah layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Karena item pertanyaan yang 

digunakan adalah valid dan reliabel. 

Tabel 4.7 dapat diketahui harga L0 masing-masing variabel lebih kecil dari Ltabel 

dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel 

dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-masing variabel yang diukur lebih 

kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 

berikut: 

Y = 61,464+ 0, 201  X1 + 0, 204 X2 Adapun Interpretasi dari persamaan regresi 

linier ganda tersebut adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 61,464. 

Artinya jika tidak ada intensitas belajar dan minat baca atau bernilai nol maka prestasi 

belajar ekonomi adalah sebesar 61,464. 



b. Koefisien regresi variabel intensitas belajar (b1) benilai positif sebesar 0, 201. 

Artinya setiap penambahan 1 poin intensitas belajar maka akan menambah prestasi 

belajar  ekonomi sebesar 0, , 201 dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. Koefisien regresi variabel minat baca (b2) bernilai positif sebesar    0, 204. 

Artinya setiap penambahan 1 poin minat baca maka akan menambah prestasi belajar 

ekonomi sebesar 0, 204 dengan asumsi variabel lain tetap. 

Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

intensitas belajar (b1) bernilai positif sebesar 0, 201, sehingga dapat dikatakan bahwa 

intensitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya nilai koefisien 

regresi linier ganda dari b1 ini diuji signifikansinya.  

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel, yaitu 4,599 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012. Hal ini berarti 

intensitas belajar  dan minat baca secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan intensitas belajar  dan minat baca akan diikuti peningkatan 

prestasi belajar ekonomi, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel intensitas 

belajar  dan minat baca akan diikuti penurunan akan prestasi belajar ekonomi. Sedangkan 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,391, arti dari koefisien ini adalah bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel intensitas belajar  dan minat baca terhadap 

prestasi belajar  ekonomi adalah sebesar 39,1% sedangkan 60,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 



Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel intensitas belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 58,5% dan sumbangan efektif 22,87%. Variabel minat baca 

memberikan sumbangan relatif sebesar 41,5% dan sumbangan efektif 16,23%. Dengan 

membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel intensitas belajar 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar ekonomi dibandingkan 

variabel minat baca. 

Dengan demikian dari kedua variabel tersebut memberikan sumbangan efektif 

sebesar 39,1%, dan bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi 

belajar ekonomi. Sedang sisanya yang 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

”Ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada 

siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,437 

> 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif sebesar 

22,87%,“ Ada pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2012/2013   ” dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

2,095 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039  dengan sumbangan efektif 

sebesar 16,23%,“ Ada pengaruh intensitas belajar dan minat baca terhadap prestasi 



belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 

2012/2013 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji 

F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 4,599 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,012. 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,391 menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh intensitas belajar dan minat baca secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

ekonomi adalah sebesar 39,1%, sedangkan 60,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Chaplin, C. P. 1995. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Rajawali. 

Djamarah. 2002. Strategi Belajar Mengaajar. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

Djamarah. 2002. Strategi Belajar Mengaajar. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

Fathurrohman, Muhammad dan Sulistorini. 2012.  Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta:    

Teras 

Gie, The Liang. 1995. Cara Belajar yang Efisien. Yogyakarta: Liberty. 

Purwanto, M. Ngalim MP. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta :Grasindo. 

 

 

 

 


