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PENGARUH KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DAN INPUT PESERTA DIDIK TERHADAP 

MINAT BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 1 NGUTER SUKOHARJO 

Abstrak 

Pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaanya tidak selalu sesuai dengan harapan. Beberapa 

masalah muncul dari lingkup pendidikan. Masalah tersebut terjadi mencakup di beberapa 

bidang diantaranya tentang pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru, 

sarana prasarana, dan yang belum lama terjadi tentang masalah penerimaan peserta didik 

baru melalui sistem zonasi yang berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk Mengetahui apakah ada perubahan formasi kelas di SMA Negeri 1 Nguter 

setelah diberlakukannya kebijakan zonasi dalam pada penerimaan peserta didik baru dan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang disebabkan oleh formasi kelas terhadap minat 

belajar siswa setelah diberlakukannya sistem zonasi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Nguter. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed method. Sumber data yang 

digunakan berupa dokumen nilai rata-rata siswa yang telah diterima di SMA Negeri 1 Nguter 

tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawanacara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

tahun ajaran 2018/2019 di SMA Negeri 1 Nguter dan bapak Jaka Santosa S.Pd.,M.Pd selaku 

kesiswaan dan sampel sebanyak 81 orang siswa dan 1 orang guru bidang kesiswaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang terjadi setiap 

tahunnya. Berdasarkan analisis tentang pengaruh formasi kelas setelah diberlakukannya 

sistem zonasi terhadap minat belajar siswa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara formasi kelas setelah diberlakukan kebijakan sistem zonasi terhadap minat 

belajar siswa sebesar 15% dan 85% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Kata Kunci: Formasi Kelas, Sistem Zonasi, Minat Belajar. 

Abstract 

Education in Indonesia in its implementation is not always up to expectations. Several 

problems arise from the sphere of education. These problems occur in several fields including 

the distribution of education, quality of education, quality of teachers, infrastructure, and 

recently the problem of admission of new students through the zoning system which affects 

student interest in learning. This study aims to determine whether there is a change in class 

formation at SMA Negeri 1 Nguter after the implementation of the zoning policy in the 

admission of new students and to find out whether there is an effect caused by class formation 

on student interest in learning after the implementation of the zoning system for class X 

students in SMA. Negeri 1 Nguter. This study uses a mixed method research type. The data 

source used is a document of the average score of students who have been accepted at SMA 

Negeri 1 Nguter in 2017-2019. Data collection techniques used in this study were interviews, 

questionnaires and documentation. The population in this study were students of class X for 

the 2018/2019 academic year at SMA Negeri 1 Nguter and Mr. Jaka Santosa S.Pd., M.Pd as 

students and a sample of 81 students and 1 student teacher. The results showed that there 

were significant differences that occurred each year. Based on the analysis of the effect of 

class formation after the implementation of the zoning system on student interest in learning 

shows that there is a significant influence between class formation after the implementation 
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of the zoning system policy on student interest in learning by 15% and 85% is influenced by 

other variables. 

Keywords: Class Formation, Zoning System, Learning Interest 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaanya tidak selalu sesuai dengan harapan. Beberapa masalah 

muncul dari lingkup pendidikan seperti yang diberitakan pada media massa baik itu media elektronik 

atau media cetak. Masalah tersebut terjadi mencakup di beberapa bidang diantaranya tentang pemerataan 

pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru, sarana prasarana, dan yang belum lama terjadi tentang 

masalah penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa.  

Minat merupakan penerimaan yang berkaitan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan itu, kian besar minat yang dimiliki. Minat berdapak besar pada 

capaian belajar seorang siswa. Minat yang kuat dapat membawa seorang siswa untuk lebih semangat 

dalam belajar. Siswa yang memiliki minat yang besar terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah dalam 

menerima pembelajaran. Minat merupakan bagian dari psikologis seseorang yang dipengaruhi dari 

beberapa aspek baik itu dari diri sendiri (internal) ataupun dari luar diri (eksternal). Apabila diamati dari 

aspek yang ada didalam diri siswa, minat dipengaruhi oleh harapan, kesenangan, kemampuan, serta 

kebiasaan. Sedangkan aspek dari luar diri siswa minat memiliki karakter yaitu labil atau dapat berubah 

ubah menyesuaikan kondisi yang ada.1  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa adalah formasi kelas. Setelah 

diterima di suatu sekolah siswa akan mempunyai teman baru yang sangat beraneka ragam. Penulis telah 

melakukan sedikit wawancara dengan  salah satu siswa kelas X  tentang minat belajarnya di sekolah. 

Penulis menemukan masalah terkait tentang penerimaan peseerta didik baru (PPDB) menggunakan 

sistem zonasi. 

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah ada perbedaan formasi kelas sebelum dan sesudah 

diberlakukannya sistem zonasi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Nguter? 2. Apakah ada pengaruh 

formasi kelas setelah diberlakukannya kebijakan sistem zonasi terhadap minat belajar siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Nguter? 

1 Makmum Khairani, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hlm. 145 
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Tujuan penelitian kali ini adalah: 1. Mengetahui apakah ada perubahan formasi kelas di SMA 

Negeri 1 Nguter setelah diberlakukannya kebijakan zonasi dalam pada penerimaan peseerta didik baru. 

2. Mengetahui apakah ada pengaruh yang disebabkan oleh formasi kelas terhadap minat belajar siswa 

setelah diberlakukannya sistem zonasi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Nguter. 

Sistem Zonasi adalah pengaturan tentang pembagian wilayah sekolah. Pada saat ini sistem zonasi 

dijadikan pedoman pokok mengenai pengaturan pada saat penerimaan peserta didik baru mulai dari 

Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan yang sederajat. 

Sistem zonasi merupakan mekanisme penerimaan calon siswa baru dengan cara siswa dapat mendaftar 

lewat web (online) ataupun dengan cara daring ke sekolah (offline).2 

Dalam pelaksanaannya sistem zonasi bertujuan agar tercipta pemerataan pendidikan yang 

bermutu. Untuk menwujududkan cita cita tersebut pemerintah mencanangkan program sistem zonasi 

yang diatur pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Permendikbud ialah singkatan dari Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud No. 17 tahun 2017 ialah peraturan baru dari 

pemerintah yang yang mengatur masalah tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam 

Permendikbud No. 17 tahun 2017 yang mengatur tentang kebijakan sistem zonasi diatur dalam empat 

bagian yaitu pasal 15, 16 serta pasal 17. 

Tujuan Sistem Zonasi Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pasal 2 bagi sekolah 

yang telah menerapkan sistem zonasi. Sekolah diharapkan bisa meningkatkan layanan pendidikan untuk 

calon peserta didik. Dalam pasal tersebut tujuan penerimaan peserta didik baru dibagi menjadi 4 yaitu: 

1. Obyektif  2. Akuntabel 3. Transparan 4. Tanpa Diskriminasi3. Setiap siswa yang telah menamatkan 

pendidikan setingkat SMP/MTs akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa ada 

yang membedakan antara agama, suku, ras, golongan serta status sosial pada saat pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru. Sejalan dengan tujuan PPDB, berikut adalah tujuan sistem zonasi menurut 

Mendikbud, sebagai berikut: 1. Memastikan pemerataan akases layanan pendidikan bagi peserta didik. 

2. Mengakrabkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga 3. Menghapuskan eksklusivitas dan 

diskriminasi di sekolah terutama di sekolah negeri 4. Membantu distribusi guru serta membantu analisis 

perhitungan kebutuhan 5. Memperlihatkan daya cipta guru dalam mengajar dengan keadaan peserta didik 

yang beraneka ragam. 6. Mendukung pemerintah daerah dalam penyampaian bantuan supaya diterima 

                                                           
2 Elga Andina, Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Dalam Majalah Info Singkat 

Kesehjateraan Sosial, Vol.9 No.14(Juli,2017), hal 9 
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru, Pasal 2 
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sesuai dengan tujuan, baik berupa fasilitas sekolah ataupun pengembangan mutu pendidik dan tenaga 

pendidik.4 

Formasi Kelas, Setiap sekolah mempunyai cara tersendiri dalam mengatur serta menerima peserta 

didik baru yang mendaftar pada sekolah tersebut. Karena dalam penerimaan peserta didik baru yang 

diterima dalam satu sekolah memiliki nilai yang beraneka ragam dari nilai baik sampai dengan nilai yang 

kurang baik. Maka dari itulah sekolah selayaknya dapat mensikapinya dengan baik. Menurut KKBI 

istilah lain dari formasi adalah struktur atau susunan dalam susatu organisasi. 

Pengertian struktur berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu model yang 

dirangkai maupun dibentuk, yang dirangkai dengan menggunakan susunan tersendiri, pengorganisasian 

unsur maupun pengkategorian sesuatu dalam tatanan.5 

Menurut prof. Dr. Benny Hoedoro Hoed menjelaskan bawasannya struktur merupakan suatu 

uraian yang mendasar serta terkadang tidak terpenuhi yang meliputi karkter, pengamatan, pengenalan, 

kestabilan pada pola dan interaksi antara beragam satuan terkecil didalamnya. 

Minat belajar adalah faktor penunjang untuk mencapai tujuan dalam belajar. Dalam suatu 

pembelajaran minat memiliki tugas pokok yang sangat penting. Yaitu jika seorang anak tidak 

mempunyai minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran di sekolah kemungkinan besar anak tersebut 

dalam mengikuti pembelajaran disekolah akan menemui hambatan dalam menerima pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Serta akan berdapampak pada hasil prestasi anak tersebut disekolah. 

Apabila seorang siswa memiliki minat belajar yang tinggi itu dapat dibuktikan dengan beberapa 

indikator. Menurut Safari indikator apabila siswa memiliki minat belajar ada 4, yaitu:  1. Ketertarikan 

siswa terhadap pelajaran 2. Perhatian siswa terhadap terhadap pembelajaran disekolah 3. Keterlibatan 

siswa 4. Perasaan senang. Pendapat diatas selaras dengan yang dikemukakan oleh Slameto bawasannya 

tanda tanda siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi dapat dibedakan sebagai berikut: Siswa 

yang memiliki minat belajar yang tinggi pada saat pembelajaran dikelas akan selalu mengingat dan 

memperhatikan pemebelajaran, minat senantiasa disertai perasaan bahagia dan dari kebahagiaan tersebut 

akan mendapat kepuasan, memiliki keinginan belajar, diwujudkan lewat keikutsertaan pada aktivitas 

belajar.6 

 

  

                                                           
4 https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-

pendidikan diakses pada 13 Mei 2020 pukul 21.30 WIB 
5 https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id/struktur.html diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 14.00 WIB 
6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003), hlm 180 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan
https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id/struktur.html
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2. METODE 
 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian 

lapangan (Field Research) adalah penelitian yang informasinya didapatkan dari berbagai sumber data 

seperti observasi, wawancara dan lain lain, semua informasi tersebut didapatkan dari 

informan/responden.7 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mix method atau yang biasa disebut metode 

kombinasi, yang mana dalam metode ini adalah menggabungkan metode kualitatif dan metode 

kuantitatif.8 Sebagai tolak ukurnya dapat dilihat dari fenomena yang diamati bisa diubah dan diukur 

dalam bentuk angka dengan memanfaatkan analisis statistik yang digunakan untuk analisis data, 

pengujian hipotesis, penjabarkan data dan mengambil kesimpulan.9 Pada penelitian ini data primer 

berbentuk angka yaitu nilai siswa yang diterima pada saat pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Nguter 

dari tahun 2017, 2018, dan 2019 yang dikumpulkan kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan berupa data deskripsi yang akan lebih mudah dipahami. Desain penelitian ini yaitu sequential 

explanatory. Peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai fenomena perbedaan serta pengaruh 

yang diakibatkan oleh sistem zonasi berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif kemudian digambarkan 

secara deskriptif analitik. Penulis menggunakan pendekatan eksperimen yang berguna untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh serta sebab akibat dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 

eksperimen. 

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data langsung dari di SMA Negeri 1 Nguter yang 

beralamatkan di Desa Nguter, Dusun II, Nguter, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Penentuan Populasi dan Sampel : Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X tahun ajaran 2018/2019 di SMA Negeri 1 Nguter dan bapak Jaka Santosa S.Pd.,M.Pd selaku 

kesiswaan. 

Penggumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Metode 

analisis data dalam penelitian ini mengguanakan uji regresi linear sederhana yaitu berupa uji koefisien 

determinasi (R Square) untuk mengetaui seberapat kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.dan uji T berguna untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu dapat 

menerangkan variasi variabel terikat. 

 

  

                                                           
7 Syaiful Bahri Djamarah dan Anwar Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 174 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method), (Bandung: Alfabeta,2011), hlm. 397 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 16 



6 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan data yang telah di uraikan hasil yang di dapatkan melalui wawanacara, kuesioner dan 

dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianaslisis dan uraikan dalam bentuk 

narasi sebagai berikut: 

3.1 Formasi kelas sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem zonasi 
 

Setiap sekolah memiliki strategi khusus dalam menyikapi peserta didik baru. Dalam penerimaan 

peserta didik baru sekolah memiliki standar dan ketentuan nilai bagi calon peserta didik yang harus 

dipenuhi agar dapat diterima disekolah tersebut salah satunya ialah nilai ujian nasional saat 

penerimaan peserta didik. Penelitian ini menggunakan dokumen nilai ujian nasional baru tahun ajaran 

2017-2019 yang dapat dilihat dalam lampiran. 

Berdasarkan data yang didapatkan kemudian dilakukan uji analisis sebagai berikut:  

Uji Normalitas 

Tabel 3. Uji Normalitas 

Kelas IPA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

        Unstandardized Residual 

N 84 

             Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

            Std. 

Deviation 
2.27025732 

             Most Extreme Differences                                                   

Absolute .150 

            Positive .150 

            Negative -.092 

             Kolmogorov-Smirnov Z 1.371 

Asymp. Sig. (2-tailed) .047 

            a. Test distribution is Normal. 

        b. Calculated from data. 

Kelas IPS 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

       Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

            Std. Deviation 2.45608474 

             Most Extreme Differences 

            Absolute .163 

            Positive .086 

            Negative -.163 

             Kolmogorov-Smirnov Z 1.660 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data residual yang akan digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal karena 0,47 dan 0,08 > 0,05. 

Uji Independet Sample t-test 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa input data rata-siswa berdistribusi normal. 

Oleh karena itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t-

test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum 

diberlakukannya sistem zonasi dan setelah diberlakukannya sistem zonasi. 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: jika nilai sig. (2-tailed) < 

0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Tabel 4. Uji Independet Sample t-test 

Kelas IPA 

Group Statistics 

Tahun N 

Mean 

 Std. 

Deviation 

 Std. 

Error Mean 

 Hasil rata-

rata 

2017 142 24.0391 3.36568 .28244 

2019 84 27.7812 2.59320 .28294 

Independent Samples Test 
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Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig

. 

t df Sig

. 

(2-

tail

ed) 

Mea

n 

Diff

eren

ce 

Std

. 

Err

or 

Dif

fere

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Low

er 

Upp

er 

Hasil rata-

rata 

Equal 

variances 

assumed 

5.

80

1 

.01

7 

-

8.7

64 

224 
.00

0 

-

3.74

211 

.42

698 

-

4.58

352 

-

2.90

070 

Equal 

variances not 

assumed 

-

9.3

60 

208.

790 

.00

0 

-

3.74

211 

.39

979 

-

4.53

024 

-

2.95

397 

Kelas IPS

Group Statistics 

Tahun N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Hasil rata-rata 
2017 104 22.7798 3.08024 .30204 

2018 144 21.6774 2.63961 .21997 

Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig

. 

(2-

tail

ed) 

Mea

n 

Diff

eren

ce 

Std

. 

Err

or 

Dif

fere

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lo

wer 

Upp

er 
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Hasil 

rata-

rata 

Equal 

variances 

assumed 

3.450 .064 3.024 246 
.00

3 

1.10

238 

.36

449 

.38

445 

1.82

031 

Equal 

variances 

not 

assumed 

2.950 
200.5

89 

.00

4 

1.10

238 

.37

365 

.36

559 

1.83

917 

Dari hasil pengujian hipotesis memiliki nilai Sig.(2-tailed) untuk kelas IPA adalah 0.000 dan 

kelas IPS 0.003 dan 0.004. dalam pengambilan kuputusan Ho ditolak apabila nilai sig. (2-tailed) < 

0.05. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini adalah nilai sig. (2-tailed) kelas IPA 0.000 dan kelas IPS 

0.003, 0.004 jadi Ha diterima dan Ho ditolak karena nilai yang diperoleh < 0.005. artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sebelum diberlakukan sistem zonasi dan setelah diberlakukan sistem 

zonasi. 

Tahun 2017 kelas IPA 24.04 dan kelas IPS 22.52 dengan jumlah siswa yang diterima 246. Tahun 

2018 kelas IPA 24.33 kelas IPS 21.64 dengan jumlah siswa yang diterima 288. Tahun 2019 kelas IPA 

27.78 kelas IPS 22.53 dengan jumlah siswa yang diterima 288. Maka dapat dilihat dari tabel diatas 

bawasannya siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Nguter bersifat heterogen. Hal ini disampaikan 

oleh Bapak Jaka Santosa, S.Pd.,M.Pd. selaku kesiswaan di SMA Negeri 1 Nguter perihal nilai rata-

rata siswa yang diterima disekolah: 

Dalam panerima peserta didik baru di sekolah ini nilai anak sangat bervariasi mulai dari yang 

tinggi sampai yang rendah. Akan tetapi rata-rata nilai yang diterima sebelum ada zonasi dan stelah 

zonasi ada perbedaan. 

Setelah dibelakukannya kebijakan zonasi tersebut banyak hal positif yang di dapatkan baik dari 

siswa maupun bapak ibuk guru. Menurut Bapak Jaka Santosa, S.Pd.,M.Pd. kebijakan ini sama sekali 

tidak merugikan pihak sekolah. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan beliau, sebagai berikut: 

Kebijakan ini menurut saya baik dan tidak ada yang dirugikan, ada hal positif yang kami 

rasakan, contohnya: anak menjadi jarang terlambat ke sekolah karena jarak rumah mereka dengan 

sekolah lebih dekat, mendekatkan lingkungan sekolah dengan orang tua siswa, orang tua lebih mudah 

mengawasi anaknya ketika disekolah, guru juga senang karena jam pelajaran bisa dimulai tepat waktu 

jadi anak tidak ada yang ketinggalan pelajaran jam pertama dikarenakan terlambat, adapun yang 
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terlambat itu hanya sedikit dan jarang, anak lebih efisien biaya, sebab jarak rumah mereka dekat 

dengan sekolah jadi tidak boros bensin untuk berangkat dan pulang sekolah. Untuk hal-hal negatif dari 

kebijakan ini menurut saya belum ada karena sekolah ini menggunakan kebijakan sistem zonasi ini 

baru berjalan 2 tahun.” Dalam penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Nguter memiliki jangkauan daerah 

yang lumayan banyak. Sekolah ini menerima siswa yang berasal dari 3 kabupaten yaitu: Sukoharjo, 

Wonogiri, dan Karanganyar.  

SMA Negeri 1 Nguter menerima banyak siswa dari berbagai kecamatan meliputi 3 kabupaten 

yaitu Sukoharjo, Wonogiri serta Karanganyar akan tetapi untuk wilayah Wonogiri dan Karanganyar 

hanya beberapa kecamatan saja yang bisa. Untuk cakupan zonasi SMA Negeri 1 Nguter antara lain 

kecamatan: Bendosari, Nguter, Bulu, Sukoharjo, Tawangsari, Selogiri, Wonogiri, Jatipuro, 

Karanganyar. Untuk jumlah penerimaan siswa dari per kecamatan tidak ada batasanya. Apabila siswa 

yang mendaftar terlalu banyak dan mereka sama sama berasal dari cakupan zona yang telah ditentukan 

akan ada sebagian dari siswa yang tidak diterima karena sekolah lebih memprioritaskan atau 

mengutamakan siswa yang rumahnya lebih dekat dengan lokasi sekolah. 

Dalam penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Nguter sebelum dan sesudah 

diberlakukannya sistem zonasi terdapat perbedaan, ada peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. 

Berdasarkan dari data nilai rata-rata siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Nguter didapatkan hasil 

pengujian nilai Sig.(2-tailed) untuk kelas IPA adalah 0.000 dan kelas IPS 0.003 dan 0.004. jadi apabila 

nilai sig. (2-tailed) kelas IPA 0.000 dan kelas IPS 0.003, 0.004 artinya Ha diterima dan Ho ditolak 

karena nilai yang diperoleh < 0.005. Sebelum diberlakukan sistem zonasi dan setelah diberlakukan 

sistem zonasi dilihat dari rata-rata setiap tahunya siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Nguter 

memiliki perbedaan yang signifikan atau bersifat heterogen. 

3.2 Formasi kelas sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem zonasi 

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada beberapa siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Nguter. Sistem zonasi dalam pelaksanaanya banyak menimbulkan masalah dikalangan siswa 

dikarenakan sistem zonasi membatasi ruang gerak para siswa untuk bersekolah disekolah yang mereka 

inginkan. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari siswa tahun ajaran 2018/2019 dengan 

jumlah 288 siswa dan mendapatkan data dari 81 orang siswa untuk dianalisis. 

Berdasarkan data yang didapatkan kemudian dilakukan uji analisis sebagai berikut: 
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Uji Validitas 

Tabel 5. Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas Formasi Kelas 

Item rHitung rTabel Signifikasi Keterangan 

1 
0,737 0,220 5% Valid 

2 
0,661 0,220 5% Valid 

3 
0,679 0,220 5% Valid 

4 
0,678 0,220 5% Valid 

5 
0,755 0,220 5% Valid 

6 
0,157 0,220 5% Tidak Valid 

7 
0,464 0,220 5% Valid 

8 
0,600 0,220 5% Valid 

9 
0,431 0,220 5% Valid 

10 
0,621 0,220 5% Valid 

11 
0,452 0,220 5% Valid 

12 
0,742 0,220 5% Valid 

Hasil Uji Validitas Minat Belajar 

Item rHitung rTabel Signifikasi Keterangan 

1 
0,490 0,220 5% Valid 

2 
0,165 0,220 5% Tidak Valid 

3 
0,574 0,220 5% Valid 

4 
0,500 0,220 5% Valid 

5 
0,429 0,220 5% Valid 

6 
0,619 0,220 5% Valid 
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7 
0,591 0,220 5% Valid 

8 
0,734 0,220 5% Valid 

9 
0,693 0,220 5% Valid 

10 
0,510 0,220 5% Valid 

11 
0,560 0,220 5% Valid 

12 
0,722 0,220 5% Valid 

13 
0,634 0,220 5% Valid 

Berdasarkan hasil uji validitas diatas untuk variabel X (Formasi Kelas) dan Y (Minat Belajar) 

dinyatakan valid. Hasil pengujian dengan jumlah soal 25 diperoleh 23 butir soal valid dan 2 butir soal 

tidak valid yaitu pada variabel 6 dan 2. 

Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian pada skala formasi kelas dan minat belajar dengan jumlah soal 24 butir menunjukkan 

hasil cronbach’s alpha 0,839 untuk formasi kelas dan 0,819 untuk minat belajar. Dapat dilihat dalam 

table berikut: 

Tabel 6. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Formasi Kelas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.839 11 

Uji Reliabilitas Minat Belajar. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.819 12 
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Dari hasil uji reliabilitas diatas dapat disimpulkan bawasanya kuesioner reliabel (dapat 

dipercaya) karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. 

Uji Normalitas 

Berikut adalah hasil uji normalitas kolmogorof smirnov: 

Tabel 7. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandar

dized 

Residual 

N 81 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

4.836602

66 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 

Positive .054 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .488 

Asymp. Sig. (2-tailed) .971 

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data residual yang akan digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal karena 0,971 > 0,05. 

Uji Linearitas 

Berikut merupakan hasil uji linear yang diperoleh: 

Tabel 8. Uji Linearitas 

ANOVA Table 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Y * 

X 

Between 

Groups 

(Combined) 955.981 19 50.315 2.463 .004 

Linearity 330.582 1 330.582 16.184 .000 
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Deviation from 

Linearity 
625.399 18 34.744 1.701 .064 

Within Groups 1246.019 61 20.427 

Total 2202.000 80 

Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil pengujian linear 0,064 > 0.05 maka terdapat hubungan 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Uji Heterokedastisitas 

Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas: 

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant) 
4.418 1.774 2.491 .015 

X -.017 .065 -.029 -.262 .794 

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan 0,794 > 0,05 maka  tidak terdapat heterokedastisitas pada 

varian dari residual satu dengan yang lain 

Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana berfungsi  untuk mengukur perubahan yang terjadi antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Y= a + bX 

Rumus  nilai a: 

𝑎 =
∑y –  b (∑x)

n

Rumus nilai b: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  (1)
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𝑏 =
𝑛∑ (𝑥𝑦) – (∑𝑥) (∑𝑦

𝑛𝑛(∑𝑥2) – (∑𝑥)2

Kemudian penghitungan dilakukan menggunakan SPSS 20 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant) 
22.141 3.132 7.069 .000 

X .431 .115 .387 3.736 .000 

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = 22.141 + 0.431 

Maka dapat dimaknai sebagai berikut: 

Konstanta: 22.141 

Apabila variabel formasi kelas sama dengan nol, maka variabel minat belajar sebesar 22.141 

Koefisien: 0.431 

Apabila variabel formasi kelas naik 1% maka akan berpengaruh terhadap variabel minat belajar 

sebesar 0.431. Maka dari hasil pengujian tersebut koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat 

dinyatakan arah pengaruh antara variabel X dan Y bernilai positif. 

Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji hipotesis koefisien determinasi (R Square) dan uji T. 

Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapat kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi:  

...............................................  (2)
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Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mod

el 

R R 

Squar

e 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
.38

7a 
.150 .139 4.867 

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan R Square menunjukkan hasil 0,150 maka pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 15%. Artinya formasi kelas mempunyai pengaruh 

terhadap minat belajar siswa sebesar 15% sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Uji Parsial (Uji t) 

Dalam pengujian ini peneliti menggunakan uji pengaruh individual (uji t). uji t merupakan 

pengujian untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu dapat menerangkan 

variasi variabel terikat. Berikut adalah hasil uji t yang diperoleh: 

Tabel 12. Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t S

i

g. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Const

ant) 

22.14

1 
3.132 

7.0

69 

.0

0

0 
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X .431 .115 .387 
3.7

36 

.0

0

0 

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil yang didapatkan dalam uji hipotesis tersebut memiliki signifikansi 0,000 dan t hitung 

sebesar 3,736. Dalam pengambilan keputusan Ho ditolak apabila t hitung > t tabel dan nilai 

signifikansi < 0,05. Hasil yang diperoleh pada pengujian ini t hitung (3,736) > t tabel (1,990) serta 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05 jadi dapat dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. Maka artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara formasi kelas dan minat belajar siswa. 

Teman merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan minat belajar siswa. 

Dalam satu sekolah tentunya akan bertemu dengan teman dengan karakter yang berbeda-beda dan 

dapat mempengaruhi satu sama lain.  

Dari hasil temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bawasannya lingkungan sekolah yang 

beraneka ragam yang diakibatkan oleh kebijakan sistem zonasi dapat mempengaruhi minat belajar 

siswa sebanyak 15%. Jadi dengan ini guru diharapkan dapat beradaptasi dengan berbagai macam 

kemampuan siswa ada yang mudah dan sulit menerima pembelajaran yang dijelaskan oleh guru 

dikelas serta diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa yang memiliki potensi akademik 

maupun non akademik. 

4. PENUTUP

Berdasarkan dari data yang didapatkan melalui wawancara, angket atau kuisioner, obervasi serta 

dokumentasi yang telah dipaparkan pada Bab III serta dianalisis pada Bab IV tentang Pengaruh 

Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Minat Belajar Siswa SMA Negeri 1 Nguter Sukoharjo, jadi dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Nguter sebelum dan sesudah diberlakukannya 

sistem zonasi terdapat perbedaan yang signifikan yang terjadi setiap tahunnya. Dari hasil pengujian 

hipotesis memiliki nilai Sig.(2-tailed) untuk kelas IPA adalah 0.000 dan kelas IPS 0.003 dan 0.004. dalam 

pengambilan kuputusan Ho ditolak apabila nilai sig. (2-tailed) < 0.05. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian ini adalah nilai sig. (2-tailed) kelas IPA 0.000 dan kelas IPS 0.003, 0.004 jadi Ha diterima dan 

Ho ditolak karena nilai yang diperoleh < 0.005. artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sebelum diberlakukan sistem zonasi dan setelah diberlakukan sistem zonasi. Sebelum diberlakukan 
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sistem zonasi pada tahun 2017 nilai rata-rata siswa untuk kelas IPA 24.04, kelas IPS 22.52 dan setelah 

diberlakukan sistem tersebut pada tahun 2018 rata-rata nilai siswa kelas IPA24.33 dan kelas IPS 21.67. 

Pada tahun 2019 kelas IPA 27.78 dan kelas IPS 22.53. Pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 1 

Nguter sudah sesuai dengan tujuan Mendikbud, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem mendekatkan sekolah 

dengan keluarga 2. Guru dapat maksimal dalam mengajar, sebab rumah siswa tidak jauh dengan sekolah 

jadi jarang ada siswa yang terlambat. 

Pengaruh formasi kelas setelah diberlakukan sistem zonasi terhadap minat belajar siswa, 

berdasarkan hasil pengujian menunjukkan R Square sebesar 0,150 maka pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat sebesar 15%. Sedangkan hasil uji t hitung 3,736 > t tabel 1,990 serta nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 jadi dapat dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. Maka artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara formasi kelas dan minat belajar siswa. Artinya formasi kelas mempunyai 

pengaruh terhadap minat belajar siswa sebesar 15% sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bukti “Formasi kelas setelah diberlakukannya sistem 

zonasi mempengaruhi minat belajar di SMA Negeri 1 Nguter”. Menurut data yang diperoleh dari 

beberapa siswa SMA Negeri 1 Nguter lingkungan teman dapat berpengaruh terhadap minat belajar 

mereka, karena mereka akan banyak menemui teman baru dalam lingkungan sekolah dan hal ini juga 

diperkuat oleh bapak Jaka Santosa, S.Pd.,M.Pd. bawasanya terdapat pengaruh yang diakibatkan oleh 

sistem zonasi terhadap minat belajar siswa 
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