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Abstrak – Pembelajaran myob sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi SMK Islam kader bangsa dikarenakan
pembelajaran ini sebagai bagian dari mata pelajaran kompetensi untuk kelulusan pada siswa SMK. Tujuan
pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa-siswi untuk mendalami pembelajaran myob yang selama ini
belum memenuhi kegiatan pembelajaran myob. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen atau ex
post-facto, variabel penelitian dan disain eksperimen yang dipilih. Disain eksperimen disajikan dalam bentuk
konstelasi penelitian sehingga dapat memberikan gambaran untuk menguji efektivitas minat belajar siswa.
Hasil dari penelitian ini adalah pengujian dengan menggunakan spps ternyata menghasilkan siswa-siswi SMK
Islam Kader Bangsa bahwa manajemen waktu mempengaruhi motivasi belajar siswa sehingga menghasilkan
prestasi belajar siswa yang lebih meningkat terhadap pembelajaran aplikasi myob.
Kata Kunci: pembelajaran myob, siswa-siswi SMK Islam Kader bangsa, manajemen waktu, motivasi belajar,
prestasi belajar siswa

1. PENDAHULUAN
Sekolah menengah kejuruan kader bangsa
terletak di kampong teluk angsan lengkek/keramat
tepatnya terletak di silat cisera – banten Jl.
Ceremai II Komplek SBS Bekasi Utara Bekasi
Utara Jawa Barat. Sekolah menengah kejuruan
kader bangsa memiliki beberapa jurusan
diantaranya jurusan akuntasi, manajemen dan
perdagangan.
Jurusan akuntansi ini terdapat pembelajaran
akuntansi berbasis komputer yang dikenal dengan 2.
nama MYOB (Mind Your Own Bussines) yang
diajarkan pada kelas XI dan XII.
Myob atau Mind Your Own Business adalah
sebuah paket aplikasi software yang dikembangkan
pertama kali oleh MYOB Pe.Ltd pada tahun 1980an yang berdominasi di Australia. MYOB memiiki
kemudahaan penggunaan kecepatan akses data dari
sebuah laporan ke sumber transaksi dan terhubung
dengan aplikasi Microsoft Office (excel, word dan
autlock) dan aplikasi lainnya seperti adobe,
acrobat. Software ini diaplikasikan untuk
mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap,
cepat dan akurat.
Maka untuk itu penulis mengadakan
pelatihan beserta tim pengabdian masyarakat.
Berdasarkan kegiatan pelatihan myob tersebut
penulis sekalian menyebarkan kuesioner yang
terdiri atas manajemen waktu dan motivasi belajar
siswa sedangkan hasil belajar diambil dari hasil
latihan yang dikerjakan oleh siswa/i yang

mengikuti pelatihan. Permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah a) untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh manajemen waktu
terhadap hasil belajar siswa di SMK Islam kader
bangsa, b) untuk mengetahui seberapa besar
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa
di SMK Islam Kader bangsa, c) untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh manajemen waktu dan
motivasi belajar terhadap hasil belajar secara
bersama-sama di SMK Islam Kader bangsa.
KAJIAN PUSTAKA
a.

Manajemen waktu
Orang yang mampu memahami waktu sebagai
kairos, melihat hidup sebagai kesempatan,
bukan sekedar hidup yang dijalani begitu saja
tanpa makna. Kesempatan untuk mengalami
suka dan duka, sukses dan gagal, yang
memproses diri kita menjadi pribadi yang
matang dan tangguh. Kesempatan untuk
mengisi hidup ini dengan banyak hal yang
bermakna.
Prosedur manajemen waktu bukanlah hal yang
mudah, sehingga ada yang harus diperhatikan
dalam pelaksanaannya, terlebih hal ini adalah
penyelesaian tugas. Hal yang harus dilakukan
adalah a) selalu aktif, 2) tentukan sasaran
(tujuan), 3) tentukan prioritas dalam bertindak,
4) pertahankan focus, 5) buat tenggat waktu
yang realistis, dan 6) menggunakan teori
“Lakukan sekarang juga (DO IT NOW)”

Proceedings SNIT 2013: Hal. B-1

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
b.

c.

d.

Motivasi belajar siswa
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang
saling
mempengaruhi.
Belajar
adalah
perubahan tingkah laku secara relatif
permanen dan secara potensial terjadi sebagai
hasil dari praktek atau penguatan yang
dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan motivasi belajar dapat
timbul karena faktor intrinsik, yang berupa
hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan
kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
Adapun faktor ekstrinsiknya adalah adanya
penghargaan, lingkungan belajar yang
kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan
internal dan eksternal pada siswa-siswi yang
sedang belajar untuk mengadakan perubahan
tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa
indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu
mempunyai peranan besar dalam keberhasilan
seseorang dalam belajar.
Hakekat prestasi belajar
Prestasi belajar merupakan suatu indikator
untuk mengetahui sejauh mana kemajuan
siswa dalam menyelesaikan suatu aktivitas.
Prestasi belajar yang tinggi menggambarkan
bahwa siswa mampu mencapai tujuan
belajarnya, sedangkan prestasi belajar yang
rendah memperlihatkan siswa belum dapat
mencapai tujuan belajar yang diharapkan.
Bagi siswa dengan prestasi belajar rendah
perlu diadakan perbaikan agar tujuan dapat
tercapai. Fungsi belajar diantara adalah :
1) Sebagai indikator terhadap daya serap
didik pada materi yang dipelajarinya
2) Sebagai
kualitas
dan
kuantitas
pengetahuan yang dikuasai peserta didik
3) Sebagai salah satu faktor penentu
kelanjutan studi sebagai lambang pemuas
keingintahuan siswa dalam mengikuti
kegiatan belajar.
Selain itu fungsi prestasi belajar bukan saja
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
siswa terhadap menyelesaikan suatu aktivitas
sebagai hal penting adalah alat untuk
memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar
baik secara individu maupun kelompok.
Pengaruh manajemen waktu dan motivasi
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.
Penelitian ini untuk mengetahui seberapa
pengaruhnya manajemen waktu dan motivasi
belajar untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa pada pelatihan myob. Penelitian ini
membahas mengenai bagaimana cara peneliti
mencari data questioner dari siswa SMK Islam
Kader Bangsa yang sedang mengikuti
pelatihan myob sebagai mata pelajaran
kompetensi, questioner tersebut berupa angket
yang terdiri angket motivasi, angket
manajemen waktu dan hasil nilai yang
diperoleh dan tes pelatihan myob.
Hipotesa penelitian yang penulis gunakan
adalah :
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1) Uji hipotesis pertama (H1), terdapat
pengaruh
yang
signifikan
antara
manajemen waktu dengan prestasi belajar
siswa
2) Uji hipotesis kedua (H2), terdapat
pengaruh yang signifikan antara motivasi
dengan prestasi belajar siswa
3) Uji hipotesis ketiga (H3)
Terdapat pengaruh yang signifikan antara
manajemen waktu dan motivasi siswa
secara simultan terhadap prestasi belajar
siswa.
3.

METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu
untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat
dan variabel bebas. Variabel terikat dalam
penelitian ini disebut dengan variabel kriteria
(criterion variable). Variabel kriteria yang
diobservasi yaitu prestasi belajar pelatihan myob
kelas XII di SMK Islam kader bangsa.
Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua yaitu
(1) manajemen waktu dan (2) motivasi belajar
siswa. Peneliti menjelaskan metode penelitian
yang digunakan yaitu eksperimen atau expostfacto, variabel penelitian dan disain eksperimen
yang dipilih. Disain eksperimen disajikan dalam
bentuk konstelasi penelitian sehingga dapat
memberikan gambaran uji menguji efektivitas
minat belajar siswa.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
XII SMK Islam Kader bangsa tahun ajaran
2012/2013 dengan populasi seluruhnya 50 siswa.
Alasan pemilihan kelas XII sebagai populasi
penelitian adalah mata pelajaran akuntansi
sebagai mata pelajaran kompetensi khususnya di
pembelajaran aplikasi myob.
Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel
indenpenden dan variabel dependen dimana
pengertiannya adalah :
1) Variabel independen (X) sebagai variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel
dependen terkait.
a) Variabel X1 (manajemen waktu),
manajemen waktu adalah salah satu
faktor penentu untuk menentukan
keberhasilan prestasi hasil belajar siswa.
Manajemen waktu disini dilihat cara
siswa memanfaatkan waktu istirahat
dalam pelatihan yang diberikan, apakah
dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan
untuk mengulangi pembelajaran yang
telah diberikan di pelatihan tersebut.
Sehingga dapat diketahui pengaruh
manajemen waktu terhadap hasil belajar
siswa.
b) Variabel X2 (motivasi), memiliki
peranan yang sangat menentukan dan
mendorong siswa untuk mendorong
belajar dengan penuh perhatian dan
konsentrasi dalam menerima pelajaran,
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sehingga
tercapai
tujuan
yang
diharapkan siswa yaitu hasil belajarnya
yang ditunjukkan prestasi belajar yang
meningkat. Jadi dalam hal ini motivasi
belajar berpengaruh terhadap hasil
belajar
2) Variabel dependen (Y)
Menurut Manulang (2002), variabel Y
merupakan variabel yang nilainya di
pengaruhi oleh variabel X. dalam penelitian
ini yang menjadi variabel terkait (Variabel
dependent) adalah prestasi belajar siswa.
Instrument yang digunakan dalam
penelitian ini berupa angket tentang
manajemen waktu dan motivasi belajar.
Penggunaan angkat dimaksudkan supaya
dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat
rahasia, disamping karena angket juga
cocok untuk digunakan pada jumlah
responden yang cukup besar. Langkahlangkah penyusunan instrument adalah
dengan menjabarkan variabel penelitian.
Setiap
variabel
dalam
instrument,
diturunkan beberapa indikator yang secara
menyeluruh dapat menjadi tolok ukur dari
butir instrument yang akan digunakan.
Setelah indikator disusun maka perlu
dikembangkan
ke
dalam
butir-butir
instrument yang terbentuk pernyataan atau
pertanyaan.
Dari kisi-kisi instrumen, maka dapat dibuat
instrument penelitiannya. Dalam penelitian
ini skor yang diberikan pada masing-masing
option dengan menggunakan skala likert
dengan interval skor 1-5. Untuk pernyataan
dengan kriteria positif dengan menggunakan
pilihan jawaban sangat setuju =5, setuju = 4,
ragu-ragu = 3, tidak setuju = 2, dan sangat
tidak setuju =1. Untuk pernyataan dengan
kriteria negative dengan menggunakan
pilihan jawaban sangat tidak setuju =5, tidak
setuju =4, ragu-ragu = 3, setuju =2, dan
sangat setuju =1. Perhitungan skor rata-rata
gabungan dari kriteria positif dan negative
tiap
kondisi
kemudian
menentukan
kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata
1,00 – 1,49 = tidak baik, 1,50 – 2,49 =
kurang baik, 2,50 – 3,49 = cukup baik, 3,50 –
4.49 = baik, dan 4,50 – 5,00 = sangat baik.
Menurut sugiyono (2011:207) mengatakan
bahwa kegiatan analisis data berdasarkan
variabel dan responden, mentabulasi dasar
berdasarkan variabel dari seluruh responden,
menyajikan data tiap variabel yang diteliti,
melakukan perhitungan untuk menjawab,
rumusan masalah dan melakukan perhitungan
untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan
statistic
deskritif
dan
inferensial.
1) Uji validitas

Uji
validitas
digunakan
untuk
mengetahui tingkat keabsahan item-item
pertanyaan dalam kuesioner, metode
pengukuran
validitas
dapat
menggunakan rumus pearson yaitu
menggunakan rumus teknik korelasi
product moment, rumusnya sebagai
berikut :

Dimana :
X
= Skor pertanyaan tertentu
Y
= Skor total
XY
= Skor pertanyaan tertentu
dikalikan skor total
N
= Jumlah responden
r
= Korelasi product moment
2) Uji reliabilitas instrument
Reliabilitas
merupakan
indeks
yang
menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat
diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai
dua kali untuk mengukur gejala yang sama
dan hasil pengukuran yang diperoleh relative
konsisten, maka alat pengukuran tersebut
reliable. Dengan kata lain, reliabilitas
menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur
didalam mengukur gejala yang sama. Dalam
penelitian ini peneiti menguji reliabiltas
dengan SPPS versi 19.0
3) Uji korelasi
Penelitian korelasi dimaksudkan untuk
mencari atau menguji hubungan antara
variabel, hal ini berarti jumlah variabel
minimal dua variabel penelitian.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a.

Analisis uji kualitas data
1) Uji validitas variabel X1 (manajemen
waktu), berdasarkan hasil perhitungan
korelasi produk momen pearson antara
skor tiap butir variabl manajemen waktu
dengan skor totalnya, perhitungan
menunjukkan bahwa sepuluh butir
instrument manajemen waktu semua
butir mempunya korelasi positif dengan
rentang 0,407 – 0,718; sepuluh butir
valid yang ditunjukan oleh nilai
koefisien korelasi r lebih besar dari nilai
kritisnya 0,291 pada taraf signifkansi
0,05 untuk n=48, maka tidak ada butir
pertanyaan yang didrop atau gugur dan
semua butir pertanyaan, disertakan
dalam analisis selanjutnya.
2) Uji validitas variabel X2 : motivasi,
berdasarkan hasil perhitungan korelasi
produk momen pearson antara skor tipa
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b.

c.

butir instrument variabel motivasi
dengan skor totalnya, perhitungan
ditunjukkan dalam sepuluh butir
instrument motivasi, semua butir
mempunyai korelasi positif dengan
rentang 0,416 – 0,628; sepuluh butir
valid yang ditunjukkan oleh nilai
koefisien korelasi r lebih besar dari nilai
kritisnya 0,291 pada taraf signifikansi
0,05 untuk n = 48, maka tidak ada butir
pertanyaan yang didrop atau gugur dan
semua butir pertanyaan disertakan dalam
analisa selanjutnya.
3) Uji validitas Y : prestasi belajar,
berdasarkan hasil perhitungan korelasi
produk momen pearson antara skor tiap
butir instrument variabel prestasi belajar
dengan skor totalnya, perhitungan
ditunjukan
dalam
sepuluh
butir
instrument prestasi belajar semua butir
mempunya korelasi positif dengan
rentang 0,378 – 0,733; sepuluh butir
valid yang ditunjukkan oleh nilai
koefisien korelasi r lebih besar dari nilai
kritisnya 0,291 pada taraf signifikansi
0,05 untuk n=48, maka tidak ada butir
pertanyaan yang didrop atau gugur dan
semua butir pertanyaan disertakan dalam
analisa selanjutnya
Uji Reabilitas
1) Variabel
Manajemen
waktu,
Berdasarkan
perhitungan
dengan
diperoleh koefisien reliabilitas alpha
cronbach sebesar 0,875. Dengan hasil
tersebut, maka bisa dikatakan bahwa
data tersebut adalah reliable dengan
angka menunjukkan mendekati angka 1.
2) Variabel Motivasi belajar, dari hasil
analisis diperoleh koefisien reliabilitas
alpha cronbach sebesar 0,828 dengan
hasil tersebut maka bisa dikatakan
bahwa data tersebut adalah reliable,
dengan angka menunjukkan mendekati
angka 1.
3) Variabel prestasi belajar, dari hasil
analisis, diperoleh koefisien reliabilitas
alpha cronbach sebesar 0,836 dengan
hasil tersebut maka bisa dikatakan
bahwa data tersebut adalah reliable,
dengan angka menunjukkan mendekati
angka 1.
Uji asumsi klasik
1) Uji normalitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi variabel residu
memiliki distribusi normal, seperti
diketahui bahwa uji t dan F
mengasumsikan bahwa nilai residu
mengikuti
distribusi
normal.
Berdasarkan hasil data yang diolah
menunjukkan bahwa nilai statistic
Kolmogorov-smirnov
dari
data
manajemen waktu sebesar 1.138 dengan
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d.

probabilitas signifikan sebesar 0.150
nilai statistic Kolmogorov-smimov dari
data motivasi belajar sebesar 0.932
dengan probabilitas signifikan sebesar
0.350 serta nilai statistic Kolmogorovsmimov dari data prestasi kerja sebesar
0.968 dengan probabilitas signifikan
sebesar 0.306. karena probabilitas
signifikansi lebih besar dari taraf nyata α
= 0,05 maka semua data distribusi
normal,
sehingga
unuk
analisa
selanjutnya dapat menggunakan metode
statistic parametik.
2) Uji Multikolinearitas
Ukuran besarnya korelasi yang bebas
multikolinearitas adalah < 0.8 atau dapat
diukur melalui nilai tolerance atau VIF
(Variance inflation factor) yaitu < 1,0
atau
VIF
>
10,
maka
hal
mengindikasikan
terdapatnya
multikolinearitas linear atau kuadrat,
maka
dalam
regresi
asumsi
heteroskedasitas tidak terjadi.
3) Uji Autokolerasi
Uji ini muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan
satu sama lain, autokorelasi dari residual
biasanya terjadi bila analisis regresi
memuat data time series. Hasil SPSS
tersebut menunjukkan nilai statistic
Durbin-Watson (DW), sebesar 2,375;
untuk n=48 dan taraf nyata 0,05 nilai
dL=1.245 dU=1,424 dan 4-dL = 2,755.
dU = 2,576, maka dU < DW<4-dU,
sehingga asumsi tidak terjadi adanya
gejalan autokorelasi.
Analisis Regresi
1) Uji pengaruh X1 dengan Y
Besarnya kontribusi manajemen waktu
dalam menjelaskan variabel prestasi
belajar siswa diukur dengan koefisien
determinasi, ditunjukkan nilai konstanta
a (intercept) sebesar 16.312 dan
koefisien b (skope) X1, manajemen
waktu sebesar 0,617 dengan demikian
diperoleh persamaan matematika regresi
linear sederhana untuk menyatakan
pengaruh X1 (manajemen waktu)
terhadap Y (prestasi belajar) :
^
Y = 16,312 + 0,617X1
Interpretasi dari persamaan regresi
tersebut adalah sebagai berikut :
a) Nilai konstanta sebesar 16,321
menunjukkan rata-rata prestasi
belajar siswa (Y) sebesar 0,617 jika
X1; manajemen waktu diasumsi
tetap.
b) Nilai koefisien regresi (slope)
sebesar
0,617
menunjukkan
besarnya pengaruh X1; manajemen
waktu terhadap prestasi belajar (Y)
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adalah positif, jika manajemen
waktu mengalami perubahan satu
kali atas manajemen waktu maka
menaikkan prestasi kerja sebesar
0,617.
2) Uji pengaruh X2 dengan Y
Dari hasil analisis uji regresi dengan
variabel dependen prestasi belajar dan
variabel
independent
motivasi
sebagaimana ditunjukkan nilai konstanta
a (intercept) sebesar 14,584 dan
koefisien b (slope) X1; motivasi belajar
sebesar
0,664
dengan
demikian
diperoleh persamaan matematika regresi
linear sederhana untuk menyatakan
pengaruh X2; motivas belajar terhadap Y
; prestasi belajar siswa.
^
Y = 14,584 + 0,664X2
Interpretasi dari persamaan regresi
tersebut adalah sebagai berikut :
a) Nilai konstanta sebesar 14,584
menunjukkan rata-rata prestasi
belajar (Y) sebesar 0,664 jika nilai
X2; motivasi belajar diasumsikan
tetap.
b) Nilai koefisien regresi (slope)
sebesar
0,664
menunjukkan
besarnya pengaruh X2; motivas
belajar terhadap prestasi belajar
siswa (Y) adalah positif, jika
motivas
belajar
mengalami
perubahan satu kali atas pelatihan
myob maka menaikan prestasi
belajar siswa sebesar 0,664
3) Uji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y
Analisa
regresi
berganda
untuk
mengetahui pengaruh antara manajemen
waktu dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar siswa. Persamaan regresi
berganda untuk total manajemen waktu
dan motivasi belajar dengan prestasi
belajar siswa yaitu :
^
Y = 3,388 + 0,406X1 + 0,509X2

e.

Analisa persamaan regresi berganda
tersebut adalah nilai konstanta (a)
sebesar
3,388
(Prestasi
belajar)
menyatakan bahwa jika manajemen
waktu mengalami perubahan satu kali
atas manajemen waktu maka akan
menaikkan prestasi belajar sebesar
0,406. Dan jika motivasi belajar
mengalami perubahan satu kali atas
motivasi
belajar
maka
akan
meningkatkan prestasi belajar siswa
sebesar 0,509.
Analisis Korelasi
1) Uji koefisien korelasi X1 dengan Y

f.

Uji ini digunakan untuk mengetahui
keeratan / kekuatan hubungan dan arah
hubungan antara dua variabel. Hasil
perhitungan uji korelasi product moment
pearson
adalah
antara
variabel
manajemen waktu (X1) dengan prestasi
belajar (Y) mempunyai hubungan positif
dengan tingkat sedang yang ditunjukkan
oleh nilai r sebesar 0,594. Signifikansi
koefisien korelasi pada tingkat α 0,05
ditunjukkan
dengan
probabilitas
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka
signifikan. Hal ini menunjukkan
hubungan positif antara manajemen
waktu dengan prestasi belajar tersebut
signifikan atau nyata dalam statistik.
2) Uji koefisien korelasi X2 dengan Y
Hasil perhitungan uji korelasi antara
variabel motivasi belajar (X2) dengan
prestasi
belajar
(Y)
mempunyai
hubungan positif dengan tingkat kuat
yang ditunjukkan oleh nilai r sebesar
0,666. Signifikan koefisien korelasi pada
tingkat α = 0,05 ditunjukkan dengan
probabilitas signifikansi sebesar 0,000 <
0,05 maka signifikan. Hal ini
menunjukkan hubungan positif antara
motivasi belajar dengan prestasi belajar
tersebut signifikan atau nyata dalam
statistik.
3) Koefisien korelasi berganda
Perhitungan koefisien korelasi sebesar
0,757 hal in berarti bahwa hubungan
antara manajemen waktu (X1) dan
motivasi belajar (X2) terhadap prestasi
belajar (Y) adalah kuat dan positif.
Dengan demikian jika manajemen waktu
dan motivasi belajar siswa mengalami
kenaikan maka prestasi belajar siswa
akan meningkatkan dan sebaliknya jika
manajemen waktu dan motivasi belajar
siswa mengalami penurunan maka
prestasi belajar siswa akan menurun.
Koefisien determinasi
1) Uji koefisien determinasi X1 terhadap Y
Nilai koefisien korelasi r sebesar 0,594
dan nilai R2 sebear 0,352 artinya
kontribusi variabel manajemen waktu
dalam menjelaskan variabel prestasi
kerja sebesar 35,2% dan sisanya 64,8%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
dianalisis dalam penelitian ini seperti
cara belajar di rumah, dan lain-lain.
Dengan demikian pengaruh manajemen
waktu terhadap prestasi belajar termasuk
kategori tidak dominan, karena masih
ada variabel atau faktor lain yang lebih
dominan mempengaruhi prestasi belajar.
2) Uji koefisien determinasi X2 terhadap Y
Nilai koefisien korelasi r sebesar 0,666
dan nilai R2 sebesar 0,444 artinya
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kontribusi variabel motivasi belajar
dalam menjelaskan variabel prestasi
belajar siswa sebesar 44,4% dan sisanya
55,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak dianalisa dalam penelitian ini.
Dengan demikian pengaruh motivasi
belajar siswa terhadap prestasi belajar
siswa termasuk kategori tidak dominan
karena masih ada variabel atau faktor
lain yang lebih dominan mempengaruhi
prestasi belajar.
3) Koefisien determinasi berganda
Regresi linear berganda dilakukan
menganalisis koefisien regresi (R2). R2
pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model regresi dalam
menerangkan variasi variabel dependen
atau variabel terikat. Nilai determinasi
interval antara 0 sampai 1 (0<R2<1).
Semakin besar R2 (mendekati 1) berarti
semakin baik hasilnya dan sebaliknya.
Hasil data yang dioleh diperleh R square,
koefisien
determinasi
berganda
digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh manajemen waktu dan
motivasi belajar siswa secara simultan
(bersama-sama)
terhadap
prestasi
belajar. Besarnya koefisien determinasi
adalah 0,573. Hal ini berarti 57,3%
prestasi belajar dipengaruhi oleh
manajemen
waktu
dan
motivasi
sedangkan sisanya 42,7% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak dianalisis
dalam penelitian ini.
Pengujian Hipotesis
1) Uji signifikansi parameter individual (uji
statistik t)
Pengujian ini menggunakan ukuran
statistic yaitu koefisien regresi sebagai
dasar untuk melakukan uji hipotesa
dengan metode yang ada. Hasil uji
hipotesa dengan menggunakan tingkat
signifikansi α = 0,05.
a) Uji hipotesis manajemen waktu (X1)
; prestasi belajar (Y). uji hipotesis
ini adalah :
Ho = tidak terdapat pengaruh
manajemen waktu terhadap prestasi
belajar
Ha = terdapat pengaruh manajemen
waktu terhadap prestasi belajar
siswa.
Dengan keputusan sebagai berikut :
Terima Ho : bila taraf signifikan
perhitungan berada diatas α ≥ 5%
dan Thitung < Ttabel
Terima Ha : bila taraf signifikan
perhitungan berada dibawah α < 5%
dan Thitung ≥ Ttabel
Berdasarkan perhitungan olahan
SPSS bahwa variabel manajemen
waktu diperoleh t hitung yaitu
sebesar 5,004 dengan tingkat
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signifikansi 0,000 dengan demikian
terlihat bahwa tingkat signifikansi
adalah dibawah 0,05 dan T hitung
5,004 ≥ Ttabel 2,021 sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel X1
yaitu terdapat pengaruh signifikan
manajemen waktu terhadap prestasi
belajar siswa sehingga Ha diterima.
b) Uji Hipotesis motivasi belajar (X2)
terhadap prestasi belajar (Y); uji
hipotesis adalah :
Ho = tidak terdapat pengaruh
motivasi belajar siswa terhadap
prestasi belajar
Ha = terdapat pengaruh motivasi
belajar siswa terhadap prestasi
belajar siswa
Dengan keputusan sebagai berikut :
Terima Ho = bila taraf signifikan
perhitungan berada diatas α ≥ 5%
dan Thitung > Ttabel
Terima Ha = bila taraf signifikan
perhitungan berada diatas α < 5%
dan Thitung ≥ Ttabel. Dengan demikian
pengaruh motivasi belajar siswa
terhadap prestasi belajar siswa
diperoleh t hitung sebesar 6,063
dengan signifikansi 0.000 dengan
demikian
terliaht
probabilitas
dibawah 0,05 dan Thitung 6,063 ≥
Ttabel2,021
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa variabel X2
yaitu terdapat pengaruh signifikan
motivasi belajar terhadap prestasi
belajar siswa sehingga Ha diterima.
2) Uji signifikan simultan (uji statistik F)
Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh
F hitung sebesar 30,174 dengan tingkat
signifikansi 0,000 dan lebih besar dari F
tabel sebesar 3,20 dengan demikian
terlihat bahwa tingkat signifikansi adalah
dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan
manajemen waktu dan motivasi belajar
siswa secara bersama-sama berpengaruh
terhadap prestasi belajar.
5.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang
telah dilakukan terhadap manajemen waktu dan
motivasi belajar siswa di SMK Islam Kader
Bangsa bekasi utara, dapat dihasilkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a. Pengaruh manajemen waktu (X1) terhadap
prestasi belajar siswa (Y)
1) Besarnya pengaruh X1 terhadap Y
sebesar R2 = 0,352 artinya kontribusi
variabel manajemen waktu dalam
menjelaskan variabel prestasi belajar
sebesar 35,2% dan sisanya 64,8%
dipengaruh oleh faktor lain yang tidak
dianalisis dalam penelitian ini.
2) Dari hasil hipotesis menunjukkan
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hipotesa penelitian (H1) diteirma dan
dengan demikian diperoleh persamaan
matematika regresi linier sederhana
untuk meyatakan pengaruh X1,
manajemen waktu terhadap Y :
prestasi belajar.
^
Y = 16,312 + 0,617X1
3) Dari hasil penelitian diperoleh t hitung
= 5,004 > ttabel = 2,021 dengan nilai
signifikan α = 0,05 dan derajat
kebebasan dk = (48-2). Hal ini
berarti hipotesis penelitian pertama
(H1) diteirma. Dengan kata lain ada
pengaruh manajemen waktu terhadap
prestasi belajar siswa pada penelitian
ini.
Pengaruh motivasi belajar (X2) terhadap
prestasi belajar (Y)
1) Besarnya pengaruh X2 terhadap
prestasi belajar (Y) sebesar R2 =
0,444 artinya kontribusi variabel
motivasi belajar dalam menjelaskan
prestasi belajar siswa sebesar 44,4%
dan sisanya 55,6% dipengaruhi oleh
fakor lain yang tidak dianalisis dalam
penelitian ini.
2) Dari hasil hipotesis menunjukkan
hipotesa penelitian (H2) diterima
dengan
demikian
diperoleh
persamaan matematika regresi linier
sederhana
untuk
menyatakan
pengaruh X2 motivasi terhadap Y
prestasi belajar.
^
Y = 14,584 + 0,664X2
3) Dari hasil penelitian ini diperleh
thitung = 6,063 > ttabel = 2,021, dengan
nilai signifikan α = 0,05 dan derajat
kebebasan dk = (48-2). Hal ini
berarti hipotesis penelitian kedua
(H2) diterima. Dengan kata lain ada
pengaruh motivasi belajar siswa
terhadap prestasi belajar siswa pada
penelitian ini.
Pengaruh manajemen waktu (X1) dan
motivasi belajar siswa (X2) terhadap
prestasi belajar siswa (Y)
1) Besarnya pengaruh X1 dan X2

terhadap Y sebesar R2 = 57,3%,
prestasi belajar siswa dipengaruhi
oleh manajemen waktu dan motivasi
belajar siswa, sedangkan sisanya
42,7% dipengaruhi oleh faktor lain
yang
tidak
dianalisis
dalam
penelitian ini.
2) Dari hasil hipotesis menunjukkan
hipotesis penelitian ini diteirma dan
dengan
diperoleh
persamaan
matematika regresi linier berganda
untuk menyatakan pengaruh X1;
manajemen waktu dan X2 : motivasi
belajar siswa terhadap Y : prestasi
belajar siswa.
^
Y = 3,388 + 0,406X1 + 0,509X2
3) Berdasarkan hasil uji ANOVA
diperoleh Fhitung sebesar 30,174
dengan tingkat signifikansi 0,000
dari lebih besar dari F tabel sebesar
3,20 dengan demikian terlihat bahwa
tingkat signifikansi adalah dibawah
0,05. Sehingga dapat dikatakan
manajemen waktu dan motivasi
belajar siswa secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap
prestasi belajar siswa.
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