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MOTTO

Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri
sendiri.
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HUBUNGAN OPTIMISME DENGAN PRESTASI BELAJAR IPA
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TUALANG

TAHUN AJARAN 2015 / 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan optimisme dengan prestasi
belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang Tahun Ajaran 2015/2016.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016. Penelitian ini merupakan
penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey
menggunakan koesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 276 siswa
dengan sampel 73 responden ditentukan dengan cara Simple Random Sampling .
Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment.
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai r optimisme terhadap prestasi belajar
0.244 (sedang).  Selanjutnya Koefisien determinan yang didapatkan sebesar 0.59.
Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel optimisme mempunyai hubungan
terhadap prestasi belajar sebesar 59% dan sisanya sebesar 41% kemungkinan
ditentukan oleh faktor lain.

Kata Kunci : optimisme, prestasi belajar
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RELATIONSHIP OF OPTIMISM AND STUDENT’S
LEARNING ACHIEVEMENT IN SAIN IN

CLASS VII SMP NEGERI 1 TUALANG
ACADEMIC YEAR 2015/2016

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship of optimism and sudent’s learning
achievement in sains in class VII SMP NEGERI 1 TUALANG Academic Year
2015/2016 . This study in carried in March 2016. This research was correlational
research . Data collection techniques using simple random sampling technique .
The population in this research were 276 students with a sample of 73
respondents . Data were analysed by using is correlational technique Pearson
Product Momen. Based on the analysis of data, it is obtained r value of optimism
to the student’s learning achievement in sains was 0.244 (moderate). Furhermore,
the coefficient of deternination obtained was 0.59. It means that optimism have a
correlation to the student’s learing achievement in sains, 59% and the remaining
41% was the probability determined by other factors .

Keyword : Optimism, learning achievement



vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil’alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah

memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “Hubungan Antara Optimisme Dengan Prestasi Belajar IPA Siswa

Kelas VII SMP Negeri 1 Tualang Tahun Ajaran 2015/2016”.

Penulisan skripsi ini dibuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari skripsi ini

tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan masukan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H. M.H. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru.

2. Bapak Dahler, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Ibu Martala Sari, M.Sc. selaku Ketua program studi pendidikan Biologi FKIP

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

4. Ibu Jumiati, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Ermina Sari, M,Sc. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak, Ibu Dosen dan Tata Usaha FKIP Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta sahabat-

sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan

dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluargaku tersayang terutama ayah, ibu, abang, kakak dan adik serta

keluarga besarku yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik itu

bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.



vii



viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ..................................................... ii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................. iii
ABSTRAK .................................................................................................... iv
ABSTRACT ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
DAFTAR ISI................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ x
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah..................................................................... 3
1.3 Variabel Penelitian.................................................................... 3
1.4 Batasan Masalah ....................................................................... 3
1.5 Definisi Operasional ................................................................. 3

1.5.1 Pengertian Oprimisme................................................... 3
1.5.2 Pengertian Prestasi Belajar............................................ 3

1.6 Tujuan Penelitian ...................................................................... 3
1.7 Manfaat Penelitian .................................................................... 4

1.7.1 Bagi Siswa..................................................................... 4
1.7.2 BagiGuru....................................................................... 4
1.7.3 Bagi Peneliti .................................................................. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Optimisme ................................................................................. 5

2.1.1 Pengertian Optimisme................................................... 5
2.1.2 Karakteristik Individu Optimisme ................................ 6
2.1.3 Dimensi Optimisme ...................................................... 7

2.1.3.1 Permanen.................................................... 7
2.1.3.2 Pervasif....................................................... 7
2.1.3.3 Personalisasi............................................... 7

2.1.4 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Optimisme......... 7
2.1.4.1 Faktor Etnosentris ...................................... 7
2.1.4.2 Faktor Egosentris ....................................... 8

2.2 Prestasi Belajar .......................................................................... 8
2.2.1 Pengertian Prestasi Belajar............................................ 8
2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. 10

2.2.2.1 Faktor Internal ............................................ 10
2.2.2.2 Faktor Eksternal ......................................... 10
2.2.2.3 Faktor Pendekatan Belajar ......................... 11

2.3 Penelitian Relevan..................................................................... 12



ix

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian....................................................................... 14
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................... 14
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................ 14
3.4 Parameter Penelitian.................................................................. 15
3.5 Instrumen Penelitian.................................................................. 15

3.5.1 Uji Coba Instrumen Penelitian...................................... 16
3.5.1.1 Uji Validitas ............................................... 16
3.5.1.2 Uji Reliabilitas ........................................... 16

3.5.2 Hasil  Uji  Coba Instrumen Penelitian .......................... 17
3.5.2.1 Uji Validitas ............................................... 17
3.5.2.2 Uji Reliabilitas ........................................... 19

3.6 Prosedur Penelitian.................................................................... 20
3.6.1 Persiapan Penelitian ...................................................... 20
3.6.2 Pelaksanaan Penelitian.................................................. 20
3.6.3 Penyusunan Laporan Penelitian .................................... 20

3.7 Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 21
3.7.1 Angket........................................................................... 22
3.7.2 Dokumentasi ................................................................. 23

3.8 Teknik Analisis Data ................................................................. 23
3.8.1 Uji Normalitas............................................................... 23
3.8.2 Uji Hoogenitas .............................................................. 24
3.8.3 Uji Hipotesis ................................................................. 24

3.8.3.1 Pearson Product Moment (PPM)) ............. 25
3.8.3.2 Spearman Rank .......................................... 25

3.9 Hipotesis.................................................................................... 25
3.10 Jadwal Pelaksanaan Penelitian .................................................. 26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian ......................................................................... 27

4.1.1 Deskrripsi data .............................................................. 27
4.1.1.1 Rekapitulasi Data Optimisme dan Prestasi

Belajar ........................................................ 27
4.1.1.2 Hasil Belajar............................................... 31
4.1.1.3 Uji Normalitas............................................ 31
4.1.1.4 Uji Homogenitas ........................................ 32

4.1.2 Pengujian Hipoteiss....................................................... 32
4.1.2.1 Analisis Korelasi Optimisme dengan

Prestasi Belajar........................................... 33
4.1.2.2 Analisis Korelasi Optimisme dengan

Prestasi Belajar........................................... 33
4.2 Pembahasan .............................................................................. 34

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5 .1 Kesimpulan ...................................... 38
5.2 Saran ......................................................................................... 38



x

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 39



xi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
3.1 Indikator Optimisme Dengan Prestasi Belajar IPA .............................. 15
3.2 Analisis Perhitungan Validitas Butir Pernyataan ................................. 18
3.3 Kisi – kisi Instrumen Optimisme.......................................................... 19
3.4 Hasil Uji Reliabilitas Angket Optimisme ............................................. 20
3.5 Pemberian Bobot Penilaian................................................................... 22
3.6 Kriteria Nilai Angket ............................................................................ 22
3.7 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi ( r ) ............................................. 23
3.8 Jadwal Pelaksanaan Penelitian ............................................................. 26
4.1 Rekapitulasi nilai Presentase Optimisme.............................................. 28
4.2 Kategori Hasil Belajar .......................................................................... 29
4.3 Nilai Angket Optimisme....................................................................... 30
4.4 Kategori Hasil Belajar .......................................................................... 31
4.5 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Populasi ......................................... 31
4.6 Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas  Varian........................................ 32
4.7 Korelasi Opimisme dengan Prestasi Belajar......................................... 33
4.8 Korelasi Optimisme  dengan Prestasi Belajar ...................................... 34



xii

DAFTAR GAMBAR

3.1 Alur Penelitian ..................................................................................... 21
4.1 Diagram Batang Tingkat Presentase Optimisme.................................. 30
4.2 Scatter Plot Optimisme......................................................................... 33



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman
1. Kisi-kisi Angket Optimisme ................................................................. 41
2. Angket Optimisme................................................................................ 42
3. Kisi-kisi Angket Optimisme ................................................................. 47
4. Angket Optimisme................................................................................ 48
5. Hasil Uji Validitas Angket Optimisme................................................. 51
6. Tabel Rekapitulasi Jawaban Angket Optimisme.................................. 53
7. Rekapitulasi Prestasi Belajar ................................................................ 56
8. Hasil Uji Normalitas ............................................................................. 57
9. Hasil Uji Homogenitas ......................................................................... 58
10. Hasil Uji Korelasi Optimisme dengan Prestasi Belajar ........................ 59
11. Hasil Uji Korelasi Optimisme dengan Prestasi Belajar ........................ 60
12. Hasil Uji Signifikan optimisme dengan Prestasi Belajar...................... 61
13. Dokumentasi Penelitian ........................................................................ 62



1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung jawab dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (bab II pasal 3) sebagai berikut: “ Bahwa pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan dan membantuk kemampuan serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya siswa agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung

jawab” (Depdiknas, 2003).

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh setiap individu guna

meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam mencapai tingkat prestasi

belajar atau dengan kata lain, belajar merupakan upaya mendewasakan diri, lebih-

lebih bagi siswa yang sedang duduk di bangku sekolah, mereka belajar tidak ada

henti-hentinya baik di sekolah maupun di rumah. Berhasil dan tidaknya belajar itu

tergantung beberapa faktor. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar siswa antara lain faktor yang ada pada diri individu itu sendiri yang disebut

dengan faktor internal, dan faktor yang ada di luar individu yang di sebut dengan

faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar. Faktor yang ada dalam diri

individu di antaranya adalah kesehatan, kejiwaan (psikis), dan mental spiritual

sedangkan faktor sosial antara lain adalah budaya dan geografis, keadaan sekolah,

keadaan keluarga, pergaulan baik di sekolah maupun di masyarakat (Syah, 2010).

Proses belajar memiliki tujuan yang akan dicapai oleh setiap siswa yakni suatu

prestasi belajar yang tinggi, namun tidak semua siswa akan mendapatkan prestasi
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belajar yang tinggi dengan kata lain ada siswa yang memiliki prestasi prestasi

belajar yang tinggi dengan kata lain ada siswa yang memiliki prestasi belajar

tinggi dan ada siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, dengan adanya

perbedaan prestasi belajar masing-masing akan membawa dampak yang berbeda

terhadap kepercayaan diri anak itu sendiri. Seorang siswa yang memiliki prestasi

belajar yang tinggi akan lebih cenderung memiliki sifat yang bertanggung jawab,

tegas, kreatif, memiliki harga diri, serta lebih optimis dalam menghadapi

kehidupan. Begitu pula sebaliknya seorang siswa yang tidak memiliki prestasi

belajar yang tinggi di sekolahnya akan lebih cenderung berfikir pesimis, gugup,

canggung, minder serta tidak memiliki kreatifitas (Syah, 2010) .

Berdasarkan observasi yang terjadi di SMP Negeri 1 Tualang banyak

siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, hal ini dapat dipengaruhi oleh sifat

rendah diri yang berlebihan yang mempengaruhi pribadi siswa baik secara internal

maupun secara eksternal. Faktor-faktor internal merupakan segala sesuatu yang

dibawa sejak lahir, baik yang bersifat fisik maupun mental. Kejiwaan atau rohani

yang berwujud pikiran, perasaan, kemauan, fantasi dan sebagainya ikut

menentukan sifat dan pribadi seseorang seperti cacat tubuh seperti: Kelainan pada

tangan dan Patah tangan. Faktor  eksternal merupakan segala sesuatu yang ada di

luar diri manusia baik yang hidup maupun yang mati, yang nyata maupun yang

abstrak. Faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap sifat percaya diri siswa.

Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan

sosial atau masyarakat.

Penyebab timbulnya konflik pada siswa, mempengaruhi sifat rendah diri

siswa, antara lain : kegagalan, larangan sosial, perlindungan dari orang tua yang

belebihan, suasana keluarga yang tidak harmonis dan cacat jasmani.

Kenyataan inilah yang penulis dapat dari observasi di SMP Negeri 1

Tualang, bahwa siswa yang berada di lokasi tersebut menunjukan sifat optimisme

siswa sesuai prestasi belajar yang dimiliki. Bagaimanakan hubungan antara

optimisme dengan prestasi belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang ?
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah hubungan

optimisme dengan prestasi belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang

Tahun Ajaran 2015/2016 ?”

1.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel predikator (X) dan variabel

kriteria (Y). Optimisme (X) sebagai variabel predikator dan prestasi belajar

sebagai variabel kriteria (Y).

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Optimisme dan Prestasi

belajar IPA dibatasi pada nilai rapor siswa pada  semester 1 (satu) tahun ajaran

2015/2016.

1.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Menurut Seligman (2008) optimisme adalah cara pandang indivdu

terhadap keberhasilan dan kegagalan mereka berdasarkan explanatory

style yang mengatribusikan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri

seseorang, dengan faktor internal, permanen, dan pervasif. Ia

menginterpretasikan kejadian-kejadian buruk sebagai faktor yang sifatnya

eksternal, temporal, dan situasi yang spesifik.

1.5.2 Menurut Syah (2010) Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa

dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang diperoleh dari hasil

\tes.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis hubungan optimisme dengan prestasi balajar IPA siswa kelas

VII SMP Negeri 1 Tualang Tahun Ajaran 2015/2016.
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1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1.7.1 Bagi Siswa

Untuk menbangkitkan optimisme siswa demi meningkatkan

prestasi belajarnya. Salah satunya dengan cara belajar memotivasi diri

untuk lebih giat belajar, lebih percaya diri, merasakan dengan kuat bahwa

ingin berubah dan ikhtiar kepada Allah.

1.7.2 Bagi Guru

Sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pengajaran

dengan senantiasa memperhatikan optimisme siswa untuk meningkatkan

prestasi belajar siswa.

1.7.3 Bagi Peneliti

Sebagai tambahan informasi dan untuk peneliti selanjutnya

diharapkan dapat meneliti dalam bahasan dan ruang lingkup yang lebih

luas.



5

5

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Optimisme

2.1.1 Pengertian optimisme

Keberhasilan seseorang dimasa depan akan diperoleh bila seseorang

memiliki optimisme dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan masa depan

yang lebih baik. Orang yang memiliki pola pikir optimis dalam hidupnya akan

memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, mereka

cenderung lebih berbahagia dalam menjalani kehidupan.

Pengertian optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

paham atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, sikap selalu

mempunyai harapan baik dalam segala hal. Optimisme adalah kemampuan

melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif, sekalipun ketika

berada dalam kesulitan.

Istilah optimisme dalam bahasa asing sering disebutkan dengan istilah

optimisme, didefinisikan oleh ahli antropologi yang bernama Lionel Tiger sebagai

perasaan atau sikap yang berkaitan erat dengan sebuah gambaran akan harapan-

harapan sosial masa depan.

Scheier & Carver dalam Elfida (2002) menunjukkan bahwa optimisme

mungkin memiliki implikasi bagi orang untuk menghadapi berbagai tekanan

hidup. Ini diperoleh dari pertimbangan model teoritis mengenai behavior self-

regulation. Teori ini berasumsi bahwa harapan akan hasil yang sukses

menyebabkan orang memperbarui usaha mereka untuk mencapai tujuan jika dan

ketika terjadi gangguan atas aktifitas yang mengarah pada tujuan.

Noordjanah (2013) mengatakan pada umumnya optimis sebagai keyakinan

bahwa apa yang terjadi sekarang adalah baik, dan masa depan akan memberikan

harapan yang kita angankan. Meski sedang menghadapi kesulitan, optimis tetap

yakin bahwa kesulitan itu baik bagi pengembangan diri, dan di balik itu pasti ada

kesempatan untuk mencapai harapan. Winston Churchill pernah berkata, Orang

pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat
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kesempatan di setiap kesulitan.

Menurut Seligman (2008) optimisme adalah cara pandang indivdu

terhadap keberhasilan dan kegagalan mereka berdasarkan explanatory style yang

mengatribusikan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri seseorang,

dengan faktor internal, permanen, dan pervasif. Ia menginterpretasikan kejadian-

kejadian buruk sebagai faktor yang sifatnya eksternal, temporal, dan situasi yang

spesifik.

Menurut Goleman (2004) optimisme merupakan sikap yang menopang

individu agar jangan sampai terjatuh kedalam kemasabodohan, keputusasaan,

ataupun mengalami depresi ketika individu mengalami kesulitan.

Seligman dalam Goleman (2004) mendefinisikan optimisme dalam

kerangka bagaimana individu memandang keberhasilan dan kegagalan mereka.

Individu yang optimis menganggap kegagalan disebabkan oleh suatu hal yang

dapat diubah sehingga mereka dapat berhasil pada masa mendatang dan apabila

dihadapkan pada situasi yang buruk mereka akan memandangnya sebagai suatu

tantangan dan akan berupaya lebih keras. Sementara individu yang pesimis

menerima kegagalan sebagai kesalahannya sendiri, meyakini peristiwa-peristiwa

buruk akan berlangsung lama, dan menyikapi kegagalan semacam itu dengan

menganggap bahwa tak ada yang dapat dilakukan untuk membuatnya segalanya

lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, optimisme dapat diartikan sebagai

cara pandang individu terhadap kehidupannya dimasa depan dengan

memusatkan perhatian pada sisi dan kemungkinan positif, dan memperkirakan

hal yang positif pula.

2.1.2 Karakteristik Individu Optimisme

Menurut Seligman dalam Goleman (2004) mengatakan bahwa individu

yang optimis adalah individu yang cenderung menyikapi hidup dengan respon

yang aktif dan tidak putus harapan, merencanakan suatu tindakan atau berusaha

mencari pertolongan dan nasehat, mereka melihat kegagalan sebagai sesuatu yang

dapat diperbaiki. Optimisme merupakan sikap cerdas secara emosional, sehingga

sikap mental individu yang optimis akan memunculkan harapan dalam hidupnya.
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2.1.3 Dimensi Optimisme

Menurut Seligman (2008) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang

terdapat dalam optimisme berkaitan dengan cara individu dalam menjelaskan

suatu  peristiwa (Explanatory style), baik peristiwa yang menyenangkan atau

peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada tiga dimensi penting yang terdapat pada

optimisme, yaitu :

2.1.3.1 Permanen (ketepatan suatu peristiwa)

Permanen adalah Menggambarkan bagaimana individu melihat suatu

peristiwa, apakah bersifat tetap atau sementara. Orang pesimis melihat peristiwa

buruk akan bersifat menetap pada dirinya, sebaliknya orang optimis melihat

bahwa peristiwa buruk sebagai hal yang bersifat sementara dan peristiwa baik

akan menetap.

2.1.3.2 Pervasif (keluasaan suatu peristiwa)

Pervasif adalah pola pikir mengenai terjadinya suatu peristiwa karena

ruang lingkupnya. Orang yang pesimis melihat hal-hal buruk yang terjadi

dikehidupannya. Sementara, orang yang optimis cenderung melihat peristiwa

baik akan meluas keseluruh aspek dalam kehidupannya.

2.1.3.3 Personalisasi (sumber suatu peristiwa)

Personalisasi adalah pola pikir mengenai siapa penyebab terjadinya suatu

peristiwa yang dialaminya dengan sumber penyebab dan dibedakan menjadi

internal dan eksternal. Orang optimis melihat kejadian - kejadian baik lebih

bersifat internal dan kejadian buruk bersifat eksternal.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengeruhi Optimisme

Menurut Vinacle dalam Ide (2010), ada dua faktor yang mempengaruhi

optimisme yaitu :

2.1.4.1 Faktor Etnosentris

Faktor Etnosentris adalah sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok yang

menjadi ciri khas kelompok tersebut. Faktor etnosentris berupa keluarga, status

sosial, agama dan kebudayaan. Keluarga meliputi keadaan ekonomi keluarga,

jumlah saudara kandung, anak ke berapa dan jumlah keluarga yang sudah bekerja.

Semakin baik keadaan ekonomi keluarga maka diharapkan orang akan semakin
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memiliki orientas yang kuat terhadap masa depan karena tidak terganggu oleh

pemenuhan kebutuhan primer manusia. Jenis kelamin mempengeruhi berpikir

optimis karena perempuan secara kodrat terikat oleh norma-norma sosial,

kebudayaan maupun norma agama sehingga mampu menghambat kemajuan dan

perkembangan perempuan dalam meraih cita-cita atau keberhasilan dimasa depan.

Sedangkan laki-laki lebih memiliki kebebasan karena tidak terikat oleh norma-

norma sosial atau kebudayaan sehingga lebih mudah dalam pencapai tujan masa

depan. Agama merupakan suatu bentuk keyankinan yang dimiliki seseorang yang

dapat diaplikasikan dalam bentuk doa. Kebudayaan merupakan segala sesuatu

yang dipelajari dari pola prilaku normative meliputi ciri-ciri, pola pikir,

merasakan dan bertindak. Semakin baik kebudayaan yang dimiliki seseorang

dalam lingkungan kehidupan maka semakin optimis orang tersebut.

2.1.4.2Faktor Egosentris

Faktor egosentis berupa aspek-aspek kepribadian yang memiliki keunikan

sendiri dan berbeda antara pribadai yang satu dengan yang lain, seperti minat,

kreativitas, percaya diri, harga diri dan motivasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa optimisme seseorang

dapat dipengaruhi oleh faktor etnosentris dan fakor egosentris seperti harga diri

yang akan mempengaruhi proses berpikir, perasaan, keinginan, nilai maupun

tujuan hidupnya sehingga optimisme dalam menghadapi masa depannya.

2.2 Prestasi Belajar

2.2.1 Pengertian prestasi belajar

Pencapaian prestasi dalam belajar merupakan suatu tujuan yang ingin

dicapai sebab pada dasarnya tidak ada orang yang tidak menginginkan prestasi

yang baik dalam hidup. Hakikatnya sudah merupakan tuntutan logis dalam

mencapai tujuan. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak

melakukan kegiatan, untuk mendapatkan prestasi tidak semudah yang

dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus

dihadapi untuk mencapainya.
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Menurut Syah (2010) Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam

mempelajari materi pelajaran disekolah yang diperoleh dari hasil tes.

Menurut Darmadi (2009) prestasi belajar adalah sebuah kecakapan atau

keberhasilan yang diperoleh seseorang setelah melakukan sebuah kegiatan dan

proses belajar sehingga dalam diri mengalami perubahan tingkah laku sesuai

dengan kompetensi belajarnya. Kata Prestasi berasal dari berasal dari bahasa

Belanda yaitu prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi

yang berarti, hasil usaha. Kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia

pada tingkat dan jenis tertentu dapat memberikan kepuasan tertentu pada manusia.

Khususnya manusia yang berada di bangku sekolah.

Belajar merupakan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan

perubahan pada diri seseorang mencakup perubahan tingkah laku, sikap,

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya (Dalyono,2007).

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud belajar bukanlah

hanya mengetahui informasi ilmu dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak bisa

menjadi bisa, tetapi juga mengalami perubahan-perubahan seperti tingkah laku,

sikap dan kebiasaan.

Berdasakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), prestasi belajar adalah

“Penguasaan pengetahuan atau  keterampilan  yang dikembangkan melalui mata

pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai, tes atau angka nilai yang diberikan

guru”. Penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa

hasil dari belajar dapat dilihat dari  perolehan nilai setelah mengikuti tes atau

ujian yang diberikan oleh guru.

Menurut Chaplin (2002) Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang

telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang dinilai oleh guru,

lewat tes-tes yang dilakukan atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. Suryabrata

(2007) telah merumuskan pernyataan yang sejalan tentang prestasi belajar yaitu

sebagai berikut, “Nilai perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru

mengenai kemajuan / prestasi belajar siswa selama masa tertentu”.

Wingkel (2004), mendefinisikan bahwa Prestasi belajar adalah hasil usaha

yang dapat dicapai siswa setelah melakukan proses belajar yang bergabung
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dengan lingkungannya yang akan disimpan atau dilaksanakan demi kemajuan”.

Sudjana (2006) juga mengatakan bahwa “Prestasi belajar merupakan hasil-hasil

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu”.

Prestasi belajar bisa dibagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Diantara faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh

adalah faktor internal, yaitu faktor yang tumbuh dari dalam diri siswa secara

mandiri. Faktor internal yang paling berpengaruh adalah pada sisi rohaniah (non-

fisik). Namun, diantara faktor-faktor tersebut, semuanya saling berkaitan. Faktor

internal non-fisik tidak akan tersalurkan secara maksimal jika faktor eksternal

fisik tidak terpenuhi dengan baik. Faktor internal pun harus dipicu dan dipenuhi

dengan faktor eksternal baru semuanya akan berjalan secara maksimal.

2.2.2 Faktor - faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Menurut Syah (2010) membagi beberapa faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar :

2.2.2.1 Faktor Internal (faktor dari siswa)

Yakni keadaan/kondisi jasmani atau rohani siswa, yang termasuk faktor

internal adalah : Faktor Fisiologis, Keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat

akan menguntungkan dan memberikan hasil belajr yang baik. Tetapi keadaan fisik

yang kurang baik akan berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajar. Faktor

Psikologi, Meliputi : Pertama, Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan

intellegency Question ( IQ) seseorang. Kedua, Perhatian, perhatian yang terarah

dengan baik akan menghasilkan pemahaman dan kemampuan yang mantap.

Ketiga, Minat, kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang

besar terhadap sesuatu. Keempat, Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki oleh

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating. Kelima,

Motivasi, merupakan keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk

berbuat sesuatu.

2.2.2.2 Faktor Eksternal ( dari luar siswa)

Kondisi lingkunagn siswa. Beberapa faktor eksternal : Faktor sosial terdiri

dari : Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkunagn masyarakat .
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Faktor non-sosial yang termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah,

rumah tempat tinggal keluarga, alat-alat belajar,keadaan cuaca dan waktu belajar

yang digunakan siswa. Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat

keberhasilan belajar siswa.

2.2.2.3 Faktor Pendekatan Belajar

Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang

digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran

materi tertentu.

Menurut Kartono (2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar, yaitu : Pertama, Faktor kecerdasan, Tinggi rendahnya kecerdasan yang

dimiliki siswa sangat menentukan keberhasilan dalam belajar, termasuk prestasi-

prestasi lainya sesuai kecerdasan yang menonjol dari dirnya. Kedua, Faktor bakat,

Bakat adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang dibawa sejak lahir,

yang diterima sebagai warisan orang tua. Ketiga, Faktor minat dan perhatian,

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah

melihat dan mendengar dengan baik sertta teliti terhadap sesuatu. Minat dan

perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila seorang siswa menaruh minat pada

suatu pelajaran tertentu, biasanya cenderung memperhatikan dengan baik. Minat

dan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan memberikan dampak yang

baik bagi prestasi belajar siswa. Keempat, Faktor motif adalah dorongan yang

membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi

setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kelima, Faktor cara belajar, Keberhasilan belajar siswa juga dipengaruhi oleh cara

belajar siswa, cara belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Keenam, Faktor

lingkungan keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif pada

prestasi siswa, terutama orang tua siswa. Orang tua hendaknya memberikan

semangat dan dorongan,membimbing dan memberi teladan yang baik kepada

anaknya. Ketujuh, Faktor sekolah adalah lingkungan kedua yang dapat

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sekolah merupakan

lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki sistem data organisasi
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yang baik untuk penanaman nilai-nilai etika, moral, mental, spiritual, disiplin dan

ilmu pengetahuan.

2.3 Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang yang telah dilakukan oleh Fidalis & Sukardi (2006)

yang berjudul korelasi antara optimisme dan prestasi akademik siswa SD Santa

Maria kelas 6 di Cirebon. Hasil korelasi skor optimisme dan prestasi

akademik,diperoleh nilai korelasi sebesar rxy(36)= 0,145, p > 0,05. Berdasarkan

nilai korelasi tersebut, diketahui bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara

optimisme dan prestasi akademik (nilai rapor) pada siswa sekolah dasar. Hal

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa optimisme, tidak  berhubungan dengan

prestasi akademik (nilai rapor).

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2011) yang berjudul hubungan

antara optimisme dan coping stress pada mahasiswa UEU yang sedang menyusun

skripsi. Berdasarkan analisis statistik diperoleh koefisien nilai value sebesar

0,987 dengan p = 0,000 < 0,01. Dengan demikian, terdapat hubungan positif

yang tinggi dan signifikan antara optimisme dan coping stress dapat diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi optimisme maka semakin tinggi

coping stress pada mahasiswa UEU yang sedang menyusun skripsi. Sebaliknya

semakin rendah optimisme maka semakin rendah pula coping stress pada pada

mahasiswa UEU yang sedang menyusun sksripsi. Artinya Mahasiswa yang

optimis dalam menyusun skripsi ketika menghadapi masalah atau kesulitan yang

merupakan stressor, akan menghadapi stressor tersebut dengan keyakinan atau

pandangan positif sehingga masalah atau kesulitan dapat terselesaikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Slamet (2014) yang berjudul

pelatihan motivasi berprestasi guna meningkatkan efikasi diri dan optimisme pada

mahasiswa aktivis organisasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil

penelitian pengumpulan data dalam penelitianini dilakukan dengan menggunakan

skala efikasi diri dan skala optimisme. Skor efikasi diri sebelum dan setelah

pelatihan yaitu nilai p menunjukkan angka 0.145 yang berarti bahwa p>0.05 maka

tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil skor efikasi diri. Skor optimisme
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sebelum dan sesudah pelatihan, nilai p menunjukkan angka 0.024 yang berarti

bahwa p < 0.05 yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat

optimisme sebelum dan setelah pelatihan. Hasil analisis pada kelompok

eksperimen mempertegas bahwa adanya perbedaan yang signifikan (p=0,024)

antara kondisi pre-test dan posttest hanya pada sikap terhadap optimisme saja,

sementara pada skor efikasi diri tidak mengalami tingkat perubahan yang

signifikan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang terdiri dari variabel

prediktor dan variabel kriteria, variabel prediktor yaitu optimisme (X1) dan

variabel kriteria adalah prestasi belajar (Y). Kerangka pemikiran sebagai berikut :

Keterangan :

X : Variabel prediktor yaitu Optimisme

Y : Variabel kriteria yaitu Prestasi belajar

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 1 Tualang pada bulan

Maret 2016 .

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1

Tualang yang berjumlah 276 siswa terdiri dari 9 rombongan belajar. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik simple random

sampling atau sampel acak. Jumlah sampel dari populasi ditentukan rumus Slovin

(Arikuno, 2002) sebagai berikut :

Keterangan :

n : Ukuran sampel
N : Ukuran populasi
e : Taraf signifikansi presisi/ketepatan 90% atau sig = 0,1

Hubungan

YX

21 Ne

N
n
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Dari rumus di atas maka dapat diperoleh sampel sebagai berikut :

76,3

276

)1,0(2761

276
2



n

n  = 73,4042 73 siswa

3.4 Parameter Penelitian

Parameter yang akan diteliti yaitu :

1. Optimisme (angket).

2. Prestasi belajar nilai rapor IPA semester 1 (satu) Tahun Ajaran

2015/2016

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik,

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah

(Arikunto, 2002). Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berupa

angket. Angket disini digunakan untuk memperoleh data mengenai optimisme dan

prestasi belajar IPA siswa. Indikator angket optimisme  tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Indikator Optimisme dengan Prestasi Belajar IPA

Sumber : Seligman (2008)

Variabel Aspek Indikator

Optimisme Permanen 1. Menghargai setiap kegiatan yang dialami.
2. Memberi motivasi diri.
3. Menghargai suatu keadaan baik atau buruk.

Pervasif 1. Keadaan lingkungan kelas.
2. Keadaan lingkungan tempat tinggal.
3. Keadaan lingkungan sekolah.

Personalisasi 1. Menganggap semua kejadian dari dirinya
sendiri

2. Menyesali peristiwa yang terjadi karena
orang lain.

3. Menyesali kejadian yang terjadi secara
sendiri.
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3.5.1 Uji Coba Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2002), instrumen yang baik harus memenuhi dua

persyaratan yang penting yaitu valid dan reliabel. Tujuan diadakan uji coba

instrumen angket optimisme adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

dari instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Uji coba instrumen tersebut yaitu:

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji valid atau

tidaknya instrumen penelitian. Pengujian validitas angket ini, penulis

menggunakan perhitungan dengan bantuan SPSS versi 20. Validitas angket ini

ditentukan dengan rumus koefisien korelasi Pearson Product Moment (PPM)

(Usman & Akbar 2006).

Rumus tersebut antara lain sebagai berikut:

Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi variabel x dan y
X : Jumah skor masing-masing item
Y : Jumlah skor total
XY : Jumlah perkalian skor X dan Y
N : Jumlah peserta

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah

instrumen tersebut reliabel atau tidak. Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, artinya apabila tes dilakukan pada

subyek yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif

sama (Arikunto, 2002). Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus

Alpha Cronbach. Perhitungan nilai koefisien Alpha Cronbach dalam penelitian ini

dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20. Rumus Alpha Cronbach (Usman &

Akbar, 2006) yaitu sebagai berikut:
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Keterangan :

a : Koefisien realibilitas Alpha Cronbach

K : Jumlah item pernyataan yang diuji

∑Si
2 : Jumlah varians skor item

SX : Varians skor-skor tes  ( seluruh item K )

Jika nilai alpha > 0.70 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability)

sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh

tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat Ada

yang memaknakannya sebagai berikut: Pertama, Jika alpha > 0.90 maka

reliabilitas sempurna. Kedua, Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas

tinggi. Ketiga, Jika alpha antara 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat.

3.5.2 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian terlebih dahulu harus diujicobakan untuk

dianalisis tiap butir soal sesuai dengan ketentuan kriteria pernyataan yang

memenuhi kualitas yang telah ditentukan. Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu angket.  Penyebaran soal-soal angket tersebut akan

diujicobakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang yang dipilih secara

acak yang terdiri dari 30 pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 73 siswa.

Uji instrumen penelitian ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

dari instrumen yang telah disusun. Uji instrumen penelitian tersebut sebagai

berikut:

3.5.2.1 Uji validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah angket tersebut valid

atau tidak. Pengujian validitas angket dilakukan dengan menghitung angka

korelasi atau rhitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pernyataan

kemudian dibandingkan dengan rtabel. Setiap butir pernyataan dikatakan valid

apabila nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel (rhitung > rtabel).
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Tabel 3.2
Analisis Perhitungan Validitas Butir Pernyataan

Variabel Aspek Indikator
Pertanyaan Jlh Ket

1. Menghargai
setiap
kegiatan yang
dialami.

2. Memberi
motivasi diri.

3. Menghargai
suatu keadaan
baik atau
buruk.

1,5,6,8,13,1

5,18,27,32,3

6,47,51,60

13 Valid

11,20,22,23,

25,31,37

7 Tidak

valid

Pervasif 1. Keadaan
lingkungan
kelas.

2. Keadaan
lingkungan
tempat tinggal.

3. Keadaan
lingkungan
sekolah.

2,7,9,16,17,

19,21,26,28,

29,33,35

12 Valid

4,12,14,24,3

4,38,40,43

8 Tidak

valid

Personalisasi 1. Menganggap
semua
kejadian dari
dirinya sendiri

2. Menyesali
peristiwa yang
terjadi karena
orang lain.

3. Menyesali
kejadian yang
terjadi secara
sendiri.

3,10,30,41,4

4,46,55,56,5

8,59

10 Valid

39,42,45,48,

49,50,52,53,

54,

57

10 Tidak

valid

Berdasarkan dari Tabel 3.2 di atas, hasil uji validitas dari 60 butir

pernyataan diperoleh 35 pernyataan valid dan 25 pernyataan tidak valid. Dari 60

pernyataan diatas maka di pilih 30 butir pernyataan angket yang akan di ujikan

yaitu :

PermanenOptimisme
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Tabel 3.3
Kisi-Kisi Instrumen Optimisme

Sumber : Hasil Pengelolahan Data (2016)

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah angket tersebut

reliabel atau tidak. Pengujian reliabilitas angket dapat dilakukan setelah angket

tersebut dikatakan valid. Uji reliabilitas tersebut dapat dilakukan menggunakan

Variabel Aspek Indikator
Pernyataan

Jlh
Positif Negatif

OPTIMISME Permanen 1. Menghargai
setiap
kegiatan yang
dialami.

2. Memberi
motivasi diri.

3. Menghargai
suatu keadaan
baik atau
buruk.

1,5,10,19,

29

4,7,12,23,

24

10

Pervasif 1. Keadaan
lingkungan
kelas.

2. Keadaan
lingkungan
tempat
tinggal.

3. Keadaan
lingkungan
sekolah.

2,6,11,14,

18

8,13,15,

16,17

10

Personalisa
si

1. Menganggap
semua
kejadian dari
dirinya sendiri

2. Menyesali
peristiwa yang
terjadi karena
orang lain.

3. Menyesali
kejadian yang
terjadi secara
sendiri.

20,21,

22,26,

27,28

3,9,25, 30 10

JUMLAH 30
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rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS versi 20. Menurut Usman &

Akbar (2006), suatu pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s

Alpha lebih besar dari 0.7 (Cronbach’s Alpha > 0.7). Berdasarkan dari 30

pernyataan yang valid diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.778 maka

angket tersebut dikatakan reliabel.

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas Angket Optimisme

Cronbach’s Alpha n of Items

0.778 30

3.6 Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, prosedur umum yang dapat dilakukan

meliputi :

3.6.1 Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan peneliti membuat rancangan penelitian yang meliputi

hal-hal berikut : Studi pendahuluan., merumuskan masalah., merumuskan

hipotesis, mentukan variabel dan sumber data.

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal berikut : Menentukan dan

menyusun instrument angket yang akan disebarkan pada responden dan

mengumpulakan data dan analisis data.

3.6.3 Penyusunan Laporan Penelitian

Data hasil angket yang telah terkumpul kemudian dilaporkan, selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial.Prosedur penelitian dapat

dilihat di bagan alur penelitian sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagaimana dapat diperolehnya

data mengenai variabel-variabel tertentu (Arikunto, 2002). Perolehan data dalam

penelitian ini menggunakan metode:

Mengumpulkan Data

Analisis Data

Kesimpulan

Penyusun Laporan

Observasi

Menentukan Masalah

Merumuskan Masalah

Hipotesis

Rancangan Penelitian

Menyusun Instrumen

Uji Coba Instrumen
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3.7.1 Angket (kuesioner)

Menurut Arikunto (2002) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan

tentang pribadinya, atau hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, penggunaan

angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui optimisme dengan prestasi

belajar IPA kelas VII SMP Negeri 1 Tualang. Jenis angket yang digunakan yaitu

angket tertutup, karena angket tersebut sudah disediakan jawabannya sehingga

responden hanya mengisi jawaban yang sesuai dengan pendapat atau kegiatannya.

Keperluan analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode statistik

dan data yang dibutuhkan dengan skala ordinal dengan cara memberikan nilai

pada setiap jawaban, pemberian nilai tersebut berdasarkan pada skala Likert

dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pemberian Bobot Penilaian

Alternatif Jawaban

Bobot Penilaian
Positif Negatif

Sangat Setuju ( SS ) 5 1
Setuju ( S ) 4 2

Kurang Setuju ( KS ) 3 3
Tidak Setuju ( TS ) 2 4

Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 5
Sumber: Arikunto (2002)

Bobot penilaian yang diperoleh responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kriteria Nilai Angket

Nilai Angket Kategori
0.00 – 0.199 Sangat Rendah
0.20 – 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Sedang
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.00 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono(2012)
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Interpretasi data dalam tabel, digunakan standar kualitas sebagai berikut:

Tabel 3.7
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi (r)

R Interpretasi
0 Tidak Berkorelasi

0.01 – 0.20 Sangat Rendah
0.21 – 0.40 Rendah
0.41 – 0.60 Sedang
0.61 – 0.80 Cukup
0.81 – 0.99 Tinggi

1.00 Sangat Tinggi
Sumber: Usman & Akbar (2006)

3.7.2 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan

untuk mengumpulkan data yang ditujukan untuk memperoleh penjelasan melalui

sumber-sumber dokumen. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah data

dari nilai rapor IPA semester 1 tahun ajaran 2015/2016 dan data jumlah siswa

SMP Negeri 1 Tualang sebagai subjek.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah parametric

pearson dan non parametric Spearman-Brown.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Salah satu metode yang digunakan untuk

menguji kenormalan data adalah Metode Kolmogorov Smirnov (KS-21). Rumus

Uji Kolmogorov Smirnov menurut Steel, dalam (Sugiyono, 2010).

Keterangan :

KS : Nilai KS hitung
Fn(Yi-1 : Frekuensi persentase kumulatif pada waktu sebelum i
FO(Yi) : Frekuensi data sebaran normal pada saat i

   iYiY FoFnKS   1
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Nilai KShitung diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan nilai KStabel.

Jika nilai KShitung < KStabel maka keputusannya terima H0, artinya data model

regresi sederhana atau regresi berganda mengikuti sebaran normal. Dan

sebaliknya jika nilai KShitung > KStabel maka tolak Ho, artinya data model regresi

sederhana atau regresi berganda tidak mengikuti sebaran normal (Sugiyono,

2010).

3.8.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui keseragaman data penelitian.

Dalam analisis regresi data penelitian yang baik harus mempunyai sebaran data

yang homogen dan metode yang digunakan untuk mengujinya adalah uji Levene

(Levene Test). (Levene Test) dalam Sugiyono (2010) adalah sebagai berikut:

Keterangan:

L : Nilai Levene hitung
X : Nilai data residual

: Rata-rata data residual
N : Jumlah sampel
k : Jumlah kelompok

Nilai Levene hitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan

Levene tabel atau dapat juga menggunakan nilai perbandingan signifikan dengan α

5 %. Jika nilai Levene hitung  < Levene tabel atau ρ value > 5% maka data regresi

sederhana atau regresi berganda mempunyai ragam yang homogen, dan

sebaliknya jika nilai Levene besar Levene tabel atau ρ Value ≤ 5 %   maka data

regresi sederhana atau regresi berganda mempunyai ragam yang tidak homogen.

3.8.3 Uji Hipotesis

Menguji hipotesis peneliti menggunakan rumus korelasi. Pengujian ini

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel optimisme (X) dengan

prestasi belajar siswa (Y). Uji hipotesis ini dilakukan dengan bantuan SPSS

L = (N-k) ∑ni (Vi-Vk)

(k-1) ∑(Vij-Vi)

Vij =  Xij – X
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(Statistical Product and Service Solutions) versi 20. Rumus yang digunakan untuk

mengolah data tersebut yaitu:

3.8.3.1 Pearson Product Moment (PPM)

digunakan jika data berdistribusi normal (Usman & Akbar, 2006). Rumus

tersebut antara lain sebagai berikut:

Keterangan:
rxy : Koefisien korelasi variabel x dan y
X : Jumah skor X
Y : Jumlah skor Y
XY : Jumlah skor X dan Y yang dipasangkan
N : Jumlah penelitian

3.8.3.2 Spearman Rank

digunakan jika data tidak berdistribusi normal (Usman & Akbar, 2006).

Rumus tersebut antara lain sebagai berikut:

Keterangan:
rs : Koefisien korelasi
D : Selisih antara X dan Y
N : Banyaknya data
6 : Angka konstan

3.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat hubungan optimisme dengan prestasi belajar IPA di kelas

VII SMP Negeri 1 Tualang T.A 2015/2016.

H1 : Terdapat hubungan optimisme dengan prestasi belajar IPA di kelas VII

SMP Negeri 1 Tualang T.A 2015/2016.
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3.10 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan

penjadwalan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Kegiatan
Tahun

2015 2016
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Pengajuan
Judul √

2
Penyusunan
Proposal √ √ √

3
Seminar
Proposal √

4 Bimbingan √

5
Pengumpulan
Data √

6
Pengelolaan
Data √ √

7
Penyusunan
Skripsi √ √

8 Seminar Hasil √

9 Ujian Skripsi √
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Setelah angket disiapkan sebagai instrument peneliian,selanjutnya

dibagikan kepada responden untuk diujikan. Instrumen angket disebarkan kepada

73 siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang tahun ajaran 2015/2016, responden

memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban yang disediakan pada masing-masing

pernyataan yang ada pada angket dengan rekapitulasi data setiap variabel.

4.1.1.1 Rekapitulasi Data Optimisme dan Prestasi Belajar

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Tualang   tentang hubungan

optimisme dengan prestasi belajar IPA pada kelas VII SMP Negeri 1 Tualang

dengan jumlah responden sebanyak 73 orang siswa. Sesuai dengan variabel

penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian didapat langsung dari 73 orang

responden yaitu dengan cara penyebaran angket kepada responden secara

langsung tanpa perantara. Penyebaran angket dibagikan kepada responden tentang

hubungan optimisme dengan prestas belajar IPA siswa kelas VII di SMP Negeri 1

Tualang tahun ajaran 2015/2016, responden  memilih salah satu dari 5 alternatif

jawaban yang disediakan  pada masing-masing pernyataan yang ada pada angket

dengan memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang dipilihnya. Setiap pilihan

dari responden pada 30 pernyataan yang disediakan dilembar angket

dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu: untuk jawaban Sangat Setuju (SS)

diberi skor 5, untuk jawaban Setuju (S) diberi skor 4, untuk jawaban Kurang

Setuju (KS) diberi skor 3 untuk jawaban Tidak  Setuju (TS) diberi skor 2, dan

untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.  Rekapitulasi data dalam

penelitian ini diperoleh dan dianalisis sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Rekapitulasi Analisis Optimisme

No Pernyataan
Persentase Jawaban Siswa (%)

SS S KS TS STS
1 Pernyataan 1 13.70 23.29 41.10 17.80 4.11
2 Pernyataan 2 15.07 27.40 34.24 19.18 4.11
3 Pernyataan 3 4.11 24.66 32.87 24.66 13.70
4 Pernyataan 4 8.22 24.66 24.66 24.66 17.80
5 Pernyataan 5 15.07 27.40 28.77 23.28 5.48
6 Pernyataan 6 9.59 35.62 32.87 13.70 8.22
7 Pernyataan 7 6.84 16.44 32.88 31.51 12.33
8 Pernyataan 8 9.59 19.18 23.29 35.61 12.33
9 Pernyataan 9 2.74 17.81 36.98 38.36 4.11
10 Pernyataan 10 12.33 31.50 32.88 15.07 8.22
11 Pernyataan 11 15.07 31.50 27.40 16.44 9.59
12 Pernyataan 12 8.22 31.50 30.14 16.44 13.70
13 Pernyataan 13 8.22 47.94 12.33 19.18 12.33
14 Pernyataan 14 12.33 35.62 23.29 8.22 20.54
15 Pernyataan 15 19.18 43.84 6.84 16.44 13.70
16 Pernyataan 16 12.33 17.80 24.66 28.77 16.44
17 Pernyataan 17 8.22 35.62 28.76 13.70 13.70
18 Pernyataan 18 15.07 27.4 28.77 21.92 6.84
19 Pernyataan 19 17.80 27.4 24.66 21.92 8.22
20 Pernyataan 20 17.80 27.40 23.29 19.18 12.33
21 Pernyataan 21 13.70 41.10 19.18 6.84 19.18
22 Pernyataan 22 16.44 28.77 24.66 21.91 8.22
23 Pernyataan 23 17.80 20.55 13.70 26.03 21.92
24 Pernyataan 24 17.80 20.55 13.70 26.03 21.92
25 Pernyataan 25 16.44 19.18 19.18 27.40 17.80
26 Pernyataan 26 13.70 26.02 24.66 23.29 12.33
27 Pernyataan 27 13.70 30.14 26.02 19.18 10.96
28 Pernyataan 28 17.80 27.40 26.03 21.92 6.85
29 Pernyataan 29 20.55 19.18 30.14 19.18 10.95
30 Pernyataan 30 6.84 24.66 26.03 26.03 16.44

Jumlah 386.27 831.53 773.98 643.85 364.37
Rata-rata 12.88 27.72 25.80 21.46 12.15

Sumber: Data Olahan (2016)
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Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, rata-rata 12.88% siswa menyatakan sangat

setuju, 27.72% siswa menyatakan setuju, 25.80% siswa menyatakan kurang

setuju, 21.46% siswa menyatakan tidak setuju dan 12.15% siswa menyatakan

sangat tidak setuju mendapatkan hasil belajar dari faktor optimisme. Ini

menunjukkan bahwa siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang Tahun Ajaran

2015/2016 belum memiliki optimisme yang sedang untuk belajar IPA.

Rekapitulasi data dalam penelitian ini diperoleh dan dianalisis sebagai berikut :

Tabel 4.2

No Indikator Alternatif Jawaban
SS % S % KS % TS % ST

S
%

1 Permane
n

100 13.
70

176 24.
11

203 27.
81

163 22.
33

88 12.
05

2 Pervasif 250 34.
25

244 33.
42

140 19.
18

69 9.4
5

27 3.7
0

3 Personali
sasi

100 13.
70

251 34.
38

170 23.
29

151 20.
68

58 7.9
4

Jumlah 450 61.
64

671 91.
92

513 70.
27

383 52.
47

17
3

23.
70

Retata 225 30.
82

333.
50

45.
96

256.
50

35.
14

191.
50

26.
23

86.
50

11.
85

Rekapitulasi Nilai Persentase Optimisme
Berdasarkan hasil analisis indicator nilai persentase optimisme diatas

terlihat dari tabel 4.2, rerata keseluruhan dari masing-masing indicator yang

diperoleh 30.82% siswa mengatakan sangat setuju mendapatkan hasil belajar dari

optimisme, 45.96% siswa mengatakan setuju mendapatkan hasil belajar dari

optimisme, 35.14% siswa mengatakan kurang setuju mendapatkan hasil belajar

dari optimisme, 26.23% siswa mengatakan tidak setuju mendapatkan hasil belajar

dari optimisme, dan 11.85% siswa mengatakan sangat tidak setuju mendapatkan

hasil belajar dari optimisme. Ini menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 1

Tualang memiliki optimisme yang sedang untuk belajar IPA.
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Tingkat persentase optimisme yang meliputi permanen, pervasive,

personalisasi dapt dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Diagram Batang Tingkat Persentase Optimisme
Ket : Sub 1. Indikator 1,  Sub 2 Indikator 2, dan Sub 3 Indikator 3

Rekapitulasi nilai angket optimisme dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Nilai Angket Optimisme

Nilai Angket Frekuensi Kategori
3.25 – 4.00 0 Sangat Baik
2.50 – 3.24 73 Baik
1.75 – 2.49 0 Sedang
1.00 – 1.74 0 Rendah
0.00-0.99 0 Sangat Rendah
Jumlah 73

Sumber: Data Olahan (2016)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa frekuensi nilai angket

optimisme 3.25 – 4.00 dengan frekuensi 0 kategori sangat baik, nilai angket 2.50-

3.24 dengan frekuensi 73 kategori baik, nilai angket 1.75-2.49 frekuensi 0

kategori sedang, nilai angket 1.00-1.74 rekuensi 0 kategori rendah dan nilai

angket 0.00-0.99 frekuensi 0 kategori sedang .

13.70

24.11

27.81

22.33

12.05

34.25 33.42

19.18

7.94

3.70

9.59

25.07
23.29

20.68

11.73
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4.1.1.2 Hasil Belajar (Y)

Data hasil belajar diperoleh dari nilai UAS semester I (satu)  tahun ajaran

2015/2016 kelas VII SMP Negeri 1Tualang dengan jumlah responden sebanyak

73 orang siswa yang dipilih secara acak.

Tabel 4.4
Kategori Hasil Belajar

Rentang Nilai F % Kategori
86-100 30 25.17 % Baik Sekali
71-85 43 74.83 % Baik
60-70 0 0 Cukup
10-59 0 0 Kurang

Berdasarkan dari Tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa frekuensi hasil

belajarkategori baik seklai terletak pada rentang nilai 86 – 100 dengan frekuensi

30 (25.17%), frekuensi hasil belajat dengan kategori baik pada rentang nilai 71-85

dengan frekuensi 34 (74.83%). Errata hasil belajar siswa adalah 84.32 tergolong

baik.

4.1.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

tidak. Data yang diuji dalam penelitian ini adalah angket optimisme dan presasi

belejar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang tahun ajaran 2015/2016. Uji

normalitas data tersebut dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov

dengan bantuan SPSS versi 20. Rekapitulasi hasil uji normalitas populasi dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Populasi

Varian Data
Asymp. Sig.

(2-tailed)
α Keputusan Kesimpulan

Optimisme 0.526 0.05 Tolak  H0 Normal

Prestasi Belajar 0.296 0.05 Terima H0 Normal

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Asymp. Sig (2-tailed)

optimisme adalah 0.526 > 0.05 maka terima H0 , Asymp. Sig (2-tailed) prestasi
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belajar adalah 0.296 > 0.05 Asymp. Sig. Ini menunjukkan bahwa terima H0,

artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

4.1.1.4 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memastikan subjek yang ditelii memiliki

varia data yang homogen. Data dianalisis menggunakan One-Way Anove. Hasil

data dapat dibaca pada tabel tes homogenitas menggunakan Levene Test dengan

ketentuan variasi data dikataan homogeny apabila taraf signifikasi pada tabel

Levene Test lebih besar dari  taraf signifikan 5% (p = 0.05) .

Tabel 4.6
Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas  Varian

Nilai Levene
Statistic Sig. df1 df2

Status

Based on Mean 3.567 .061 1 144 Homogen

Based on Median 3.239 .074 1 144 Homogen

Based on Median and
with adjusted df

3.239 .074 1 140.125
Homogen

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji homogenitas, diketahui nilai Sig. > 0.05

maka kesimpulannya adalah data berasal dari varian yang homogen. Hasil uji

homogenitas varian data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 9.

4.1.2 Pengujian Hipotesis

Setelah terpenuhi uji prasyarat analisis variansi yang terdiri dari uji

normalitas, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini

dilakukan untuk mengetahui hubungan korelasi antara variabel optimisme  (X)

dengan prestasi belajar IPA siswa (Y). Uji hipotesis ini dilakukan dengan

menggunakan rumus Pearson Product Moment (PPM) dengan bantuan SPSS

versi 20. Komputasi uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10,

Lampiran 11 dan Lampiran 12.
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4.1.2.1 Analisis Korelasi Opimisme dengan Prestasi Belajar

Hasil analisis korelasi optimisme (X1) terhadap prestasi belajar (Y) dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Korelasi Opimisme dengan Prestasi Belajar

Variabel R r2 Sig. (2-tailed)

X1 terhadap Y 0.244 0.59 0.38

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa korelasi antara

optimisme dengan prestasi belajar IPA siswa diperoleh nilai koefisien korelasi

(rx1y) sebesar 0.244 dan jika diinterpretasikan pada nilai α (0.05) maka koefisien

korelasi (r) = 0.244 > 0.05 berarti terima H1 . Hal ini berarti terdapat hubungan

yang signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar (nilai mata pelajaran

IPA). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi optimisme maka

belum tentu semakin tinggi prestasi belajarnya (nilai rapor IPA).

Gambar 4.2 Scatter Plot Optimisme
4.1.2.2 Analisis Korelasi Optimisme dengan Prestasi Belajar

Hasil analisis korelasi optimisme (X) terhadap prestasi belajar (Y) dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.8
Korelasi Optimisme  dengan Prestasi Belajar

Variabel R Sig. (2-tailed)

X terhadap Y 0.244 0.38

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diperoleh korelasi antara optimisme

terhadap prestasi belajar diperoleh nilai koefisien (r) sebesar 0.244  dan jika

diinterpretasikan pada nilai α (0.05) maka koefisien korelasi r 0.244 > 0.05. Hal

ini berarti terdapat hubungan yang positif antara optimisme dengan presasi belajar

siswa. Semakin tinggi optimisme maka belum tentu semakin tinggi prestasi

belajar. Dengan koefisien penentu (R2 = 0.59  atau 59 %), maka interpretasi

koefisien korelasi nilai r berkisar 0.40 – 0.599 yang berarti bahwa hubungan

optimisme dengan prestasi belajar IPA termasuk kategori sedang.

Berdasarkan nilai koefisien antar variabel (X dan Y) di atas, maka nilai

signifikasi koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut:

F = 37.91

Perhitungan di atas diperoleh Fh = 37.91, kemudian dilihat dengan Ftabel

(Ft), dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n – k – 1), maka Ftabel = 0,227.

Dari perhitungan tersebut ternyata Fh > Ft (37.91 > 0,227), maka terima H1 yang

berarti terdapat hubungan signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang khususnya pada pembelajaran IPA.

4.2 Pembahasan

Berbicara mengenai hasil belajar, maka tidak lepas dari yang namanya

kegiatan belajar mengajar atau pelaksanaan pembelajaran, mengingat proses

pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting. Akhir dari proses belajar

adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar tersebut merupakan hasil
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dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa,

hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan proses puncak proses belajar (

Dimyati & Mudjiono, 2009).

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa

prestasi belajar siswa tergolong baik yaitu dengan nilai terendah 78 dan nilai

tertinggi 90. Prestasi belajar tersebut menggambarkan bahwa rata-rata

kemampuan belajar siswa  kelas VII SMP Negeri 1 Tualang Tahun Ajaran

2015/2016 pada mata pelajaran IPA  adalah 84 dikategorikan baik. Jadi prestasi

belajar yang diperoleh sangat bergantung pada cara-cara belajar yang digunakan.

Dengan mempergunakan cara belajar yang efisien akan dapat mempertinggi

prestasi belajar yang memuaskan, sedangkan belajar yang tidak efisien akan

menyebabkan prestasi belajar itu kurang maksimal. Hasil belajar tersebut tidak

lepas dari faktor cara belajar dan motivasi meskipun masih banyak lagi faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor menurut Slameto (2003)

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam individu yang meliputi aspek fisiologi

siswa yang meliputi minat, bakat, intelegensia, perhatian dan motivasi. Dan

Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi faktor

lingkungan sosial seperti keberadaan keluarga, faktor  masyarakat. Pendukung

keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar terhadap apa yang akan diajarkan

oleh guru pada pertemuan nantinya dapat berdampak pada prestasi siswa itu

sendiri. Sedangkan menurut Syah (2004) hasil belajar siswa dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dirumuskan ke dalam tiga

kelompok, yaitu a) faktor internal siswa yang meliputi aspek fisiologis

(intelegensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa). b) faktor

eksternal siswa yang meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial). c)

faktor pendekatan belajar.
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Penelitian Fidalis & Sukardi (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi

optimisme maka belum tentu semakin tinggi prestasi belajar siswa. Artinya siswa

yang memiliki optimisme yang tinggi saat belajar, ketika menghadapi masalah

saat ujian maka siswa akan pesimis sehingga tidak focus menjawab pertanyaan

yang diberikan oleh guru.

Prestasi belajar merupakan suatu hasil yang dicapai setelah seseorang

melakukan kegiatan belajar yang dilakukan secara sengaja sehingga anak dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Prestasi belajar adalah hasil maksimum

yang dapat dicapai dalam melakukan suatu perbuatan pada saat tertentu. Jadi

prestasi belajar merupakan hasil puncak yang dicapai siswa dalam mata pelajaran

tertentu (Purwanto, 2003).

Penelitian Ningrum (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi optimisme

maka semakin tinggi coping stress pada mahasiswa UEU yang sedang menyusun

skripsi. Sebaliknya semakin rendah optimisme maka rendah pula coping sress

pada mahasiswa UEU yang sedang menyusun skripsi. Artinya Mahasiswa yang

optimis dalam menyusun skripsi ketika menghadapi masalah aau kesulitan yang

merupakan stressor, akan menghadapi stressor tersebut dengan keyakinan atau

pandangan positif sehingga masalah atau kesulitan dapat terselesaikan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Tualang

menemukan bahwa nilai korelasi antara optimisme dengan prestasi belajar (rx1y)

sebesar 0.244 > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar IPA siswa, berarti hubungan

antara optimisme dengan prestasi belajar (nilai mata pelajaran IPA). Hal ini dapat

diinterpretasikan bahwa semakin tinggi optimisme maka belum tentu semakin

tinggi prestasi belajarnya (nilai rapor IPA).

Peranan orang tua sangatlah penting dalam upaya mengatasi rendahnya

optimisme dan motivasi belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua sangat

berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada anak. Orang tua yang

berpendidikan senantiasa akan memberikan didikan kepada anak mereka dari usia

dini sebagai pedoman dimasadepan yang akan datang yaitu dengan cara
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menanamkan sikap suka belajar dan mengembangkan potensi diri lewat belajar.

Dari analisis korelasi optimisme diperoleh koefisien penentu (R2 = 0.59 atau

59%), maka interpretasi koefisien korelasi nilai r berkisar 0.40-0.599 yang berarti

bahwa hubungan optimisme dengan prestasi belajar dikategorikan sedang. Guru

harus mampu menerapkan prinsip belajar yang baik dan mampu memanfaatkan

pengalaman dan kemampuan yang dimiliki siswa. Apabila guru sudah bisa

menerapkan itu, maka besar kemungkinan untuk memotivasi siswa untuk belajar.

Jika siswa sudah menyukai guru tersebut, maka ia akan senang dan giat untuk

belajar dan menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa yang

bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar

yang tinggi  pula,  artinya  semakin  tinggi  motivasi dari diri sendiri dan orang tua

, serta  intensitas  usaha  dan  upaya  yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi

belajar yang diperolehnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan tidak signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar IPA

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tualang  tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat

dilihat dari analisis uji hipotesis bahwa Fhitung yang diperoleh lebih besar dari Ftabel

yaitu 37.91 > 0,227). Selain itu juga terdapat hubungan positif antara optimisme

dengan prestasi belajar dengan koefisien korelasi optimisme (r) sebesar 0.244 dan

koefisien penentu sebesar 0.59 atau 59% yang interpretasi koefisien nilai berkisar

antara 0.40 – 0.599. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara optimisme dengan

prestasi belajar IPA  siswa termasuk kategori sedang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan

saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi sekolah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa optimisme dan restasi

belajar tidak terkait secara langsung, maka sebaiknya guru membimbing

siswa agar hasil belajar lebih baik.

2. Bagi peneliti

Untuk peneliti - peneliti berikutnya agar dapat memberikan pernyataan

angket yang lebih mendetail dan mewakili semua item tentang optimisme.
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Lampiran 1

Kisi-Kisi Intrumen Optimisme

Variabel Aspek Indikator
Pernyataan

Jlh
Positif Negatif

Optimisme Permanen 4. Menghargai
setiap
kegiatan
yang
dialami.

5. Memberi
motivasi
diri.

6. Menghargai
suatu
keadaan
baik atau
buruk.

1,6,11,15,2

2,25,31,32,

36,60

5,8,13,18,2

0,23,27,37,

47,51

20

Pervasif 4. Keadaan
lingkungan
kelas.

5. Keadaan
lingkungan
tempat
tinggal.

6. Keadaan
lingkungan
sekolah.

2,7,12,16,2

1,34,35,38,

40,43

4,9,14,17,

19,24,26,2

8,29,33

20

Personalisasi 4. Mengangga
p semua
kejadian
dari dirinya
sendiri

5. Menyesali
peristiwa
yang terjadi
karena
orang lain.

6. Menyesali
kejadian
yang terjadi
secara
sendiri.

39,41,44,

46,49,53,

54,56,58,

59

3,10,30,42,

45,48,50,52

,55,57

20

Jumlah 30 30 60
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Lampiran 2

UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI BIOLOGI

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk pengisian angket

1. Tujuan pengisian angket ini untuk melengkapi data penelitian sebagai tugas

akhir studi sarjana pendidikan.

2. Hasil angket tidak akan mempengaruhi nilai rapor atau kenaikan kelas oleh

karena itu kejujuran anda akan sangat membantu.

3. Sebelum anda menjawab, bacalah pernyataan dengan teliti.

4. Jawaban anda terjamin kerahasiaannya.

5. Pilih alternatif jawaban yang benar-benar sesuai dengan keadaan anda dengan

memberi tanda (√) pada kolom yang teah disediakan, dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Sangat Setuju : SS

b. Setuju : S

c. Kurang Setuju : KS

d. Tidak Setuju : TS

e. Sangat Tidak Setuju : STS
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ANGKET OPTIMISME

No Pertanyaan SS S KS TS STS
1. Meskipun saya pernah gagal, saya

tetap semangat belajar
2. Saya yakin bahwa tidak semua mata

pelajaran yang saya pelajari akan
mengalami kegagalan, karena saya
akan terus berusaha semampu saya
agar dapat  berhasil

3. Jika bercermin dari kondisi saat ini,
maka sampai kapanpun saya tidak
akan bisa untuk semangat lagi seperti
semula

4. Saya tidak percaya dapat berhasil
dengan kemampuan yang saya miliki

5. Saya merasa dijauhi teman-teman,
karena saya tidak berprestasi dalam
belajar

6. Apapun yang terjadi dengan diri saya
saat ini, saya tetap bangga dengan
nilai yang saya peroleh

7. Saya yakin dapat berhasil pada setiap
mata pelajaran yang ikuti

8. Saya dianggap sebagai anak yang
bodoh oleh teman sekelas, karena
pernah gagal pada beberapa mata
pelajaran

9. Setelah bercermin dari kegagalan
yang pernah saya alami, saya tidak
yakin dengan keberhasilan saya
dimasa yang akan datang

10. Saya kecewa pada diri sendiri,
karena salah satu mata pelajaran
yang saya ambil mendapat nilai jelek

11. Saya akan terus berusaha semampu
saya agar dapat berhasil, walaupun
pernah gagal.

12. Saya berpandangan bahwa kegagalan
satu mata pelajaran tidak akan
berpengaruh pada mata pelajaran
lain.

13. Saya sudah pasrah dengan nilai yang
saya dapatkan

14. Ketika saya mengalami sekali
kegagalan, maka saya akan merasa



44

gagal untuk seterusnya.
15. Walaupun pernah gagal, saya yakin

bahwa saya bisa bangkit kembaali.
16. Saya tidak akan gagal untuk kedua

kalinya pada mata pelajaran yang
sama.

17. Saya ragu apakah saya dapat
berprestasi disetiap mata pelajaran
yang saya ambil.

18. Keyakinan saya untuk berhasil
menghilang karena saya merasa tidak
pintar dalam belajar.

19. Saya merasa tidak mampu berhasil
walaupun mengulang pada mata
pelajaran.

20. Saya merasa kurang percaya diri
didepan teman-teman dengan nilai
yang saya peroleh.

21. Jika saya gagal mendapatkan prestasi
pada satu mata pelajaran ,saya masih
mempunyai kesempatan untuk
berprestasi dimata pelajaran yang
lain.

22. Kegagalan bukanlah akhir dari
segalanya

23. Harapan saya untuk berprestasi
hilang setelah mengalami kegagalan.

24.. Kegagalan pada satu mata pelajaran
akan berdampak pada mata pelajaran
yang lain.

25. Saya tetap semangat untuk
memperbaiki nilai-nilai yang kurang
bagus.

26. Tidak mudah untuk berprestasi pada
setiap mata pelajaran IPA yang
diambil.

27. Kegagalan yang saya alami saat ini
menutup kemungkinan untuk
mendapatkan prestasi lebih tinggi
dimasa yang akan datang.

28. Kegagalan saat ini membuat saya
takut tidak bisa berprestasi lagi
dikelas.

29. Kegagalan saya saat belajar,
menutup saya untuk menjadi juara
kelas .
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30. Saya gagal mendapatkan nilai
terbaik, karena saya terlalu tak acuh
dengan pelajaran selama ini.

31. Saya selalu optimis dengan nilai
yang saya dapatkan.

32. Saya berhasil mendapatkan rangking
impian saya, karena saya
bersungguh-sungguh dalam belajar.

33. Saya gagal dalam mendapatkan
rangking yang saya harapkan tapi
saya tetap berusaha untuk
mendapatkan rangking tersebut

34. Guru muda dan ganteng akan
mempengaruhi semangat saya dalam
belajar

35. Saya yakin akan mendapatkan nilai-
nilai yang baik.

36. Teman yang baik akan memotivasi
saya untuk belajar

37. Motivasi belajar saya menurun pada
guru yang killer

38. Teman sebangku akan berpengaruh
terhadap kemauan saya dalam belajar

39. Saya pesimis dalam menjawab soal
yang diberikan oleh guru, maka nilai
yang saya dapatkan jelek

40. Lingkungan yang sehat dan nyaman
akan memotovasi saya untuk belajar

41. Karena saya sakit, saya mendapatkan
nilai yang jelek disalah satu mata
pelajaran IPA

42. Saya merasa malu karena saya tidak
naik kelas.

43. Guru yang rapi, akan memotivasi
saya dalam belajar.

44. Saya bangga dengan prestasi yang
saya dapatkan.

45. Saya tidak akan berhasil jika saya
berteman dengan orang yang malas.

46. Saya akan menyesal jika saya tidak
bersungguh-sungguh dalam belajar.

47 Saya dianggap bodoh karena tidak
bisa menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru.

48. Saya bisa masuk ke sekolah unggul
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karena salah satu keluarga saya kerja
disana.

49. Saya akan berhasil jika saya
mempunyai teman yang mempunyai
semangat belajar yang tinggi.

50. Saya minder dengan teman karena
saya tidak belajar dengan baik.

51. Saya mendapatkan nilai jelek karena
saya malas belajar.

52. Saya mendapat nilai IPA jelek
karena saya jarang masuk kelas.

53. Nilai saya meningkat karena saya
rajin belajar.

54. Saya senang bisa menjadi siswa yang
berprestasi di kelas.

55. Saya mengerjakan tugas sendiri dan
saya bangga dengan nilai yang saya
dapatkan .

56. Nilai mata pelajaran IPA saya
rendah karena saya lalai dalam
belajar.

57. Saya tidak mendapat nilai yang
bagus karena orang tua tidak pernah
mengajari saya belajar.

58. Saya yakin akan menjadi juara
umum jika saya bersungguh –
sungguh dalam belajar.

59. Jika saya tidak mendapatkan nilai
yang baik,maka saya akan kesulitan
untuk mendaftar ke sekolah yang
saya idolakan.

60. Saya akan berhasil, jika saya
bersungguh - sungguh dalam
mengerjakan tugas yang diberikan
guru.
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Lampiran 3

Kisi-Kisi Intrumen Optimisme

Variabel Aspek Indikator
Pernyataan

Jlh
Positif Negatif

Optimisme Permanen 4. Menghargai
setiap
kegiatan
yang
dialami.

5. Memberi
motivasi diri.

6. Menghargai
suatu
keadaan baik
atau buruk.

1,5,10,19,

29

4,7,12,23,

24

10

Pervasif 4. Keadaan
lingkungan
kelas.

5. Keadaan
lingkungan
tempat
tinggal.

6. Keadaan
lingkungan
sekolah.

2,6,11,14,

18

8,13,15,16

,17

10

Personalisasi 4. Menganggap
semua
kejadian dari
dirinya
sendiri

5. Menyesali
peristiwa
yang terjadi
karena orang
lain.

6. Menyesali
kejadian
yang terjadi
secara
sendiri.

20,21,22,

26,27,28

3,9,25, 30 10

30
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Lampiran 4

UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI BIOLOGI

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk pengisian angket

6. Tujuan pengisian angket ini untuk melengkapi data penelitian sebagai tugas

akhir studi sarjana pendidikan.

7. Hasil angket tidak akan mempengaruhi nilai rapor atau kenaikan kelas oleh

karena itu kejujuran anda akan sangat membantu.

8. Sebelum anda menjawab, bacalah pernyataan dengan teliti.

9. Jawaban anda terjamin kerahasiaannya.

10. Pilih alternatif jawaban yang benar-benar sesuai dengan keadaan anda dengan

memberi tanda (√) pada kolom yang teah disediakan, dengan ketentuan

sebagai berikut :

f. Sangat Setuju : SS

g. Setuju : S

h. Kurang Setuju : KS

i. Tidak Setuju : TS

j. Sangat Tidak Setuju : STS
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ANGKET OPTIMISME

No Pertanyaan SS S KS TS STS
1. Meskipun saya pernah gagal, saya tetap

semangat belajar
2. Saya yakin bahwa tidak semua mata

pelajaran yang saya pelajari akan
mengalami kegagalan, karena saya akan
terus berusaha semampu saya agar dapat
berhasil

3. Jika bercermin dari kondisi saat ini, maka
sampai kapanpun saya tidak akan bisa
untuk semangat lagi seperti semula

4. Saya merasa dijauhi teman-teman, karena
saya tidak berprestasi dalam belajar

5. Apapun yang terjadi dengan diri saya saat
ini, saya tetap bangga dengan nilai yang
saya peroleh

6. Saya yakin dapat berhasil pada setiap mata
pelajaran yang ikuti

7. Saya dianggap sebagai anak yang bodoh
oleh teman sekelas, karena pernah gagal
pada beberapa mata pelajaran

8. Setelah bercermin dari kegagalan yang
pernah saya alami, saya tidak yakin dengan
keberhasilan saya dimasa yang akan datang

9. Saya kecewa pada diri sendiri, karena salah
satu mata pelajaran yang saya ambil
mendapat nilai jelek

10. Walaupun pernah gagal, saya yakin bahwa
saya bisa bangkit kembali.

11. Saya tidak akan gagal untuk kedua kalinya
pada mata pelajaran yang sama.

12. Keyakinan saya untuk berhasil menghilang
karena saya merasa tidak pintar dalam
belajar.

13. Saya merasa tidak mampu berhasil
walaupun mengulang pada mata pelajaran.

14. Jika saya gagal mendapatkan prestasi pada
satu mata pelajaran ,saya masih
mempunyai kesempatan untuk berprestasi
dimata pelajaran yang lain.

15. Tidak mudah untuk berprestasi pada setiap
mata pelajaran IPA yang diambil.

16. Kegagalan saat ini membuat saya takut
tidak bisa berprestasi lagi dikelas.
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17. Kegagalan saya saat belajar,
menutup saya untuk menjadi juara kelas .

18. Saya yakin akan mendapatkan nilai-nilai
yang baik.

19. Teman yang baik akan memotivasi saya
untuk belajar

20. Karena saya sakit, saya mendapatkan nilai
yang jelek disalah satu mata pelajaran IPA

21. Saya bangga dengan prestasi yang saya
dapatkan.

22. Saya akan menyesal jika saya tidak
bersungguh-sungguh dalam belajar.

23. Saya dianggap bodoh karena tidak bisa
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru.

24. Saya mendapatkan nilai jelek karena saya
malas belajar.

25. Saya mengerjakan tugas sendiri dan saya
bangga dengan nilai yang saya dapatkan .

26. Nilai mata pelajaran IPA saya  rendah
karena saya lalai dalam belajar.

27. Saya yakin akan menjadi juara umum jika
saya bersungguh – sungguh dalam belajar.

28. Saya tidak akan gagal untuk kedua kalinya
pada mata pelajaran yang sama.

29. Saya akan berhasil, jika saya bersungguh -
sungguh dalam mengerjakan tugas yang
diberikan guru.

30. Saya gagal mendapatkan nilai terbaik,
karena saya terlalu tak acuh dengan
pelajaran selama ini.
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Lampiran 5

HASIL UJI VALIDITAS ANGKET OPTIMISME

Cronbach's Alpha n of Items

.778 30

OPTIMISME

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

Pernyataan_1 92.88 147.971 .565 . .740

Pernyataan_2 92.86 143.787 .673 . .732

Pernyataan_3 92.86 145.537 .612 . .736

Pernyataan_4 92.86 153.870 .239 . .755

Pernyataan_5 92.86 152.703 .320 . .751

Pernyataan_6 92.86 151.842 .372 . .748

Pernyataan_7 92.86 150.787 .418 . .746

Pernyataan_8 92.86 167.092 -.182 . .775

Pernyataa_9 92.86 157.675 .202 . .756

Pernyataan_10 92.86 150.314 .419 . .746

Pernyataan_11 92.86 150.620 .381 . .747

Pernyataan_12 92.86 151.092 .384 . .747

Pernyataan_13 92.89 160.182 .043 . .765

Pernyataan_14 92.99 166.014 -.140 . .776

Pernyataan_15 92.89 162.627 -.045 . .772

Pernyataan_16 92.90 141.338 .666 . .730

Pernyataan_17 92.88 143.832 .641 . .733

Pernyataan_18 92.88 143.971 .636 . .734
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Pernyataan_19 92.88 153.471 .263 . .753

Pernyataan_20 92.92 155.132 .194 . .757

Pernyataan_21 92.88 160.360 .025 . .767

Pernyataan_22 92.90 143.227 .639 . .733

Pernyataan_23 92.89 165.238 -.117 . .778

Pernyataan_24 92.93 149.481 .356 . .748

Pernyataan_25 92.88 174.026 -.390 . .787

Pernyataan_26 93.04 156.096 .171 . .759

Pernyataan_27 93.03 158.471 .111 . .761

Pernyataan_28 92.88 152.637 .288 . .752

Pernyataan_29 92.90 153.421 .251 . .754

Pernyataan_30 92.86 143.870 .645 . .733
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Lampiran 7

Rekapitulasi Prestasi Belajar

No Resp
Nilai
UAS Kategori No Resp

Nilai
UAS Kategori

1 AJ 83 Cukup 40 MP 84 Baik
2 AP 84 Baik 41 MRZ 88 Baik
3 AF 85 Baik 42 MR 86 Baik
4 CM 85 Baik 43 NDL 87 Baik
5 DK 86 Baik 44 NKA 88 Baik
6 DD 83 Baik 45 PK 89 Baik
7 FD 82 Baik 46 RRP 89 Baik
8 FK 87 Baik 47 RA 86 Baik
9 FA 83 Baik 48 RM 84 Baik
10 JC 90 Baik Sekali 49 RSY 84 Baik
11 LE 89 Baik 50 RSI 89 Baik
12 AH 81 Baik 51 RS 83 Cukup
13 AHL 80 Baik 52 RR 83 Cukup
14 ADP 85 Baik 53 SNS 82 Cukup
15 EY 90 Baik Sekali 54 SFP 84 Baik
16 EM 86 Baik 55 EKY 86 Baik
17 FR 87 Baik 56 ELS 85 Baik
18 HA 83 Cukup 57 EF 78 Cukup
19 IF 82 Cukup 58 GIF 82 Cukup
20 IP 81 Cukup 59 HR 82 Cukup
21 IR 80 Cukup 60 HZ 80 Cukup
22 KLA 80 Cukup 61 HES 84 Baik
23 KH 80 Cukup 62 HYD 83 Cukup
24 MA 83 Cukup 63 FA 85 Baik
25 NP 84 Baik 64 ADD 82 Cukup
26 NE 85 Baik 65 AA 80 Cukup
27 IZ 85 Baik 66 AFR 84 Baik
28 JS 88 Baik 67 ARU 83 Cukup
29 JJ 87 Baik 68 AR 88 Baik
30 KWL 86 Baik 69 AFR 86 Baik
31 MC 85 Baik 70 CCN 84 Baik
32 PRJ 84 Baik 71 DW 85 Baik
33 RN 85 Baik 72 ES 85 Baik
34 RA 84 Baik 73 MPL 78 Cukup
35 RS 85 Baik Jumlah 6156

Baik
36 SO 85 Baik Rata-rata 84.32
37 SW 85 Baik Sumber : Data Penelitian (2015)
38 TR 84 Baik
39 AP 83 Cukup
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Lampiran 8

Hasil Uji Normalitas

Hipotesis:

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Pengambilan keputusan:

Terima H0 jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada output Kolmogorov

Smirnov > 0.05

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Optimisme Prestasi_Belajar

N 73 73

Normal Parametersa,,b Mean 96.10 84.33

Std. Deviation 12.766 2.703

Most Extreme
Differences

Absolute .095 .114

Positive .095 .114

Negative -.055 -.095

Kolmogorov-Smirnov Z .811 .976

Asymp. Sig. (2-tailed) .526 .296

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Kesimpulan:

1. Asymp. Sig. (2-tailed) optimisme pada output Kolomogrov-Smirnorv Test

adalah 0.526 > 0.05, maka terima H0 artinya data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal.

2. Asymp. Sig. (2-tailed) prestasi belajar pada output Kolomogrov-Smirnorv

Test adalah 0.296 > 0.05, maka terima H0 artinya data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal.
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Lampiran 9

Hasil Uji Homogenitas

Hipotesis

H0 : Data berasal dari varian yang homogen

H1 : Data berasal dari varian yang tidak homogen

Pengambilan keputusan : Terima H0 apabila nilai Based on trimmed mean pada
output levene test ≥ 0.05

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Nilai Based on Mean 3.567 1 144 .061

Based on Median 3.239 1 144 .074

Based on Median and
with adjusted df

3.239 1 140.125 .074

Based on trimmed mean 3.541 1 144 .062

Kesimpulan :

Dari output Levene test nilai Based on timed mean ≥ 0.05 maka terima H0 yang
artinya varian data homogen.
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Lampiran 10

Hasil Uji Korelasi Optimisme dengan Prestasi Belajar

Hipotesis:

H0 : r = 0, Tidak terdapat hubungan antara optimisme dengan pestasi belajar

siswa.

H1 : r ≠ 0, Terdapat hubungan antara optimisme dengan prestasi belajar

siswa.

Pengambilan keputusan:

Terima H0 jika nilai Pearson Correlation (r) = 0

Correlations

Optimisme Prestasi_Belajar

Optimisme Pearson Correlation 1 .244*

Sig. (2-tailed) .038

n 73 73

Prestasi_Belajar Pearson Correlation .244* 1

Sig. (2-tailed) .038

n 73 73

Kesimpulan:

r ≠ 0.244 > 0 maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan positif

antara optimisme dengan prestasi belajar siswa.
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Lampiran 11

Hasil Uji Korelasi Optimisme dengan Prestasi Belajar

Hipotesis:

H0 : r = 0, Tidak terdapat hubungan antara optimisme dengan prestasi

belajar siswa.

H1 : r ≠ 0,Terdapat hubungan antara optimisme dengan prestasi belajar

siswa.

Pengambilan keputusan:

Terima H0 jika nilai koefisien Pearson Correlation (R) = 0

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate

1 .244a .059 .046 2.640

1. Predictors: (Constant), Optimisme
2. Dependent Variable: Prestasi_Belajar

Kesimpulan:

r ≠ 0.244 > 0  maka terima H1, yang artinya terdapat hubungan positif antara

optimisme dengan belajar siswa.
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Lampiran 12

Hasil Uji Signifikan optimisme dengan Prestasi Belajar

Hipotesis:

H0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara optimisme dengan prestasi

belajar siswa.

H1 : Terdapat hubungan signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar

siswa.

Pengambilan keputusan:

Tolak H0 jika nilai Fhitung > Ftabel atau Tolak H0 jika nilai signifikan < α

(0.05)

ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 31.265 1 31.265 4.486 .038a

Residual 494.845 71 6.970

Total 526.110 72

1. Predictors: (Constant), Optimisme
2. Dependent Variable: Prestasi_Belajar

Kesimpulan:

Jika Fh = 4.486 kemudian dilihat dengan Ftabel (Ft), dengan dk pembilang =

k dan dk penyebut = (n – k – 1), maka Ftabel = 0.227. Dari perhitungan tersebut

ternyata Fh (4.486 < Ft (0.227), maka tolak H0 yang berarti terdapat hubungan

signifikan antara optimisme dengan prestasi belajar siswa.
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Lampiran 13

DOKUMENTASI PENELITIAN

GURU MENJELASKAN CARA PENGISIAN ANGKET

SISWA MENGERJAKAN ANGKET
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