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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR IPS TERPADU DITINJAU DARI MOTIVASI 

BELAJAR DAN LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SISWA KELAS VIII 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 10 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 

 Dewi Ratna Sari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Email: sariratna9311@yahoo.co.id 

        Tujuan penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

sekolah terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 3) Untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 

2014/2015.  

       Penelitian kuantitatf asosiatif ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Mengambil sempel sebanyak 82 siswa dari 

populasi 82 siswa. teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 

regresi linear ganda, uji t dan uji F. Selain itu dilakukan pada perhitungan 

koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan effektif.  

       Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh positif motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel 

motivasi belajar sebesar 2,595 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan Sumbangan 

efektif sebesar 10,6%. 2) Ada pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel lingkungan 

sekolah sebesar  2,456 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan sumbangan efektif 9,7%. 

3) Ada pengaruh positif motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis uji F diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 10,032 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

= 3,15. Koefisien determinasi 0,203. dengan demikian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama mempengaruhi 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

sebesar 20,3% dan sisanya 79,7% dari prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Motivasi Belajar, Lingkungan Sekolah. 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan sarana atau wadah untuk 

mengembangkan potensi manusia. Pendidikan sangat penting untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diperlukan untuk meningkatkan mutu 

masyarakat Indonesia. Masyarakat memandang bahwa pendidikan merupakan 

investasi atau tabungan untuk kehidupan di masa yang akan datang karena, hanya 

dengan berbekal pendidikan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan 

menciptkan inovasi-inovasi baru. Baik dalam bidang pendidikan  maupun dalam 

bidang usaha. Pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk mencapai suatu 

keberhasilan, hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia melainkan seluruh negara di 

dunia. Pendidikan juga berperan dalam menggali dan mengembangkan potensi 

manusia, untuk menjadi manusia dewasa, berbudi pekerti luhur, bermoral dan 

berhasil. 

Prestasi belajar siswa bukan hanya karena faktor kecerdasan (intelegensia) 

siswa saja, tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

tersebut, secara garis besar faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yakni faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor-faktor yang dimaksud adalah seperti yang 

dikemukakan Sukmadinata (2003: 162), “Faktor intern adalah factor yang ada di 

dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan factor ekstern adalah faktor 

yang ada diluar individu”. 

Menurut Syah (2008: 151), terdapat beberapa indikator prestasi belajar 

dalam ranah psikologi yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dapat 

diperoleh melalui: nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akir 

semester. 

Motivasi belajar menurut Sardiman (2001: 75), “motivasi belajar merupakan 

faktor psikis yang bersifat non intelektual. Siswa yang memiliki motivasi kuat 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan”. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator dan unsur yang mendukung. Hal itu 



memiliki peran besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Menurut Uno 

(2007: 23), Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:1) 

Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, 3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan., 4) Adanya perhargaan 

dalam belajar, 5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Lingkungan Sekolah menurut Tu’u (2004: 18), “Lingkungan sekolah 

dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, dimana ditempat inilah kegiatan 

belajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak 

didik”. 

Menurut Jumali (2004: 47), Peran dan fungsi lingkungan sekolah sebagai 

berikut:1) Membantu anaknya dalam mendidik anak-anaknya disekolah. 2) 

Memberikan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap secara lengkap sesuai yang 

dibutuhkan oleh anak-anak dan keluarga yang berbeda. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun ajaran 2014/2015 dan dilaksanakan mulai bulan Maret 2015 

sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

asosiatif, dimana data yang diperoleh berasal dari angket untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan variabel peneliti. Pengambilan sampel menurut Sugiyono 

(2010: 73), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi”. Penentuan jumlah populasi sebanyak 82 siswa diambil 

keseluruhan dari populasi. 

Menurut Sugiyono (2010:73), “Sampling adalah teknik pengambilan sampel”. 

Penentuan teknik sampling menggunakan Nonprobability Sampling. Disebut 

dengan Nonprobability Sampling karena pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang 

sebelumnya diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 25 siswa  yang 



menjadi sampel. Hasil coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji 

validitas dan uji realibitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan 

menggunakan uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Analisis regresi linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPPS For 

Windows 16.00. hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar dan 

lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Hal itu dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier yaitu Y = 20,619+ 0,703X1+ 0,606X2 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, motivasi belajar dan lingkungan 

sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan hasil analisis uji t dapat diperoleh hasil bahwa variabel 

motivasi belajar mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. 

Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai motivasi belajar thitung = 2,595  

dengan nilai signifikansi sebesar 0,011, karena tingkat signifikansi 0,011 < 0,05, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 

terhadap Prestasi Belajar siswa. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari t 

hitung untuk lingkungan sekolah sebesar 2,456dengan nilai signifikansi sebesar 

0,016, karena tingkat signifikansi 0,016< 0,05, maka Ho ditolak sehingga ada 

pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa. 

Hasil uji F diperoleh Fhitung = 10,032 dan nilai p value = 0,000. Karena nilai 

signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak sehingga  secara bersama-sama ada 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Adapun Sumbangan Relatif hasil perhitungan SR Motivasi Belajar (X1) 

sebesar 51,86% dan Lingkungan Sekolah (X2) sebesar 47,9%. Dari perhitungan 

Sumbangan Efektif Motivasi Belajar (X1) sebesar 10,5% dan Lingkungan 

Sekolah (X2) sebesar 9,7%. Berdasarkan besarnya sumbang efektif nampak 



bahwa variabel motivasi belajar mempunyai pengaruh yang lebih dominan 

terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan dengan lingkungan sekolah. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta yang dilakukan dan data-data yang dapat diperoleh, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:1) Ada pengaruh positif motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel motivasi 

belajar sebesar 2,595 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan Sumbangan efektif sebesar 

10,6%. 2) Ada pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel lingkungan sekolah sebesar  

2,456 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,989 dengan sumbangan efektif 9,7%. 3) Ada pengaruh 

positif motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil analisis uji F diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 10,032 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,15. Koefisien 

determinasi 0,203. dengan demikian menunjukkan bahwa motivasi belajar dan 

lingkungan sekolah secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta sebesar 20,3% dan 

sisanya 79,7% dari prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 
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