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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa, kegiatan belajar 

siswa, dan kecakapan hidup siswa Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (budidaya cabe hibrida) dan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap kegiatan belajar siswa, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kecakapan hidup 

siswa, dan pengaruh kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa Kompetensi 

Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (budidaya cabe hibrida). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket 

dengan menggunakan instrument pengumpul data berupa angket. Populasi penelitian ini 

adalah siswa siswa kelas XI tahun pelajaran 2010/2011 pada Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Losarang yang berjumlah 61 orang. Jumlah 

sampel penelitian sebanyak 53 orang yang diambil secara acak. Berdasarkan hasil analisis dan 

uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Siswa Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Losarang, secara umum memiliki tingkat motivasi 

belajar, tingkat  kegiatan belajar, tingkat kecakapan hidup (budidaya cabe hibrida) yang 

dikategorikan “tinggi” namun belum maksimal pencapaiannya. Terdapat pengaruh yang 

signifikan: antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa dengan kategori hubungan 

kuat, antara motivasi belajar terhadap kecakapan hidup siswa dengan kategori hubungan 

sedang dan antara kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa dengan kategori 

hubungan kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa, motivasi belajar terhadap kecakapan 

hidup siswa dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa. Implikasinya adalah 

sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa maka diperlukan peningkatan 

motivasi belajar siswa dan kegiatan belajar siswa.  
 

Kata Kunci: Motivasi Belajar Siswa, Kegiatan Belajar Siswa, Kecakapan Hidup Siswa.  
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa guna menjamin 

perkembangan dan kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Suatu hal yang tak dapat 

dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, belum dapat menghasilkan 

kualitas SDM yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Kualitas lulusan yang rendah  

tersebut diindikasikan dengan rendahnya keterserapan lulusan di dunia industri sehingga 

menambah jumlah pengangguran.  

Pemerintah melalui Depdiknas menyusun kebijakan pendidikan yang berorientasi pada 

kecakapan hidup (life skills). Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 
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sangat diperlukan sebab pendidikan kecakapan hidup (life skills) mengorientasikan siswa 

untuk memiliki kemampuan agar dapat hidup mandiri dan survive di lingkungannya.  

Rumusan masalah: (1) Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa dan kegiatan 

belajar siswa dalam pembentukan kecakapan hidup siswa?; (2) Seberapa besar pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap kegiatan belajar siswa?; (3) Seberapa besar pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa?; dan (4) Seberapa besar pengaruh kegiatan 

belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa? 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mendeskripsikan motivasi belajar 

siswa, kegiatan belajar siswa, dan kecakapan hidup siswa Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (budidaya cabe hibrida); (2) Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap kegiatan belajar siswa Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (budidaya cabe hibrida); (3) Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (budidaya cabe hibrida); dan (4) Untuk mengetahui 

pengaruh kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa Kompetensi Keahlian 

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (budidaya cabe hibrida). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar siswa terhadap kegiatan belajar siswa; (2) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar siswa terhadap kecakapan hidup 

siswa; dab (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kegiatan belajar siswa terhadap 

kecakapan hidup siswa. 
 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI tahun pelajaran 2010/2011 pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Losarang yang berjumlah 61 orang dengan sampel 53 

orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik angket. Teknik 

statistik yang digunakan adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial. 
 

HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa 

Responden sudah memiliki tingkat motivasi intrinsik untuk belajar sebesar 84,95% 

dan terkategori sangat tinggi serta sudah memiliki tingkat motivasi ekstrinsik untuk belajar 

sebesar 78,80% dan terkategori tinggi.  
 

2. Deskripsi Data Kegiatan Belajar Siswa 

Responden sudah memiliki tingkat persiapan untuk belajar sebesar 69,06% dengan 

kategori tinggi dan memiliki tingkat proses untuk belajar sebesar 72,64% dengan kategori 

tinggi serta memiliki tingkat evaluasi hasil belajar sebesar 64,91% dengan kategori sedang. 
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3. Deskripsi Data Kecakapan Hidup Siswa 

Responden sudah memiliki tingkat kecakapan personal sebesar 72,96%, tingkat 

kecakapan sosial sebesar 73,33%, tingkat kecakapan akademik sebesar 67,67% dan tingkat 

kecakapan vokasional sebesar 73,52%. Keempat  aspek kecakapan hidup siswa yaitu aspek 

personal skill, aspek social skill, aspek academic skill dan aspek vocational skill yang dimiliki 

responden terkategori tinggi.  
 

4. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa, Kegiatan Belajar Siswa dan Kecakapan Hidup 

Siswa Berdasarkan Umur Siswa 

 

Tingkat motivasi belajar siswa pada usia 16 tahun dan 17 tahun terkategori sangat 

tinggi, sedangkan pada usia 18 tahun terkategori tinggi. Selanjutnya tingkat kegiatan belajar 

siswa dan kecakapan hidup siswa, baik pada usia 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun terkategori 

tinggi.  
 

5. Pengaruh Motivasi Belajar Siswa (X1) Terhadap Kegiatan Belajar Siswa (X2) 

-Persamaan regresi :Ŷ =6,22+0,93X 

-Regresi X2 atas X1 signifikan  

-Regresi X2 atas X1 berpola linier 

-Korelasi sebesar 0,78, kategori tingkat hubungan tinggi/kuat  

-Nilai KD sebesar 60,79% 

-Kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan  “Terdapat pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap kegiatan belajar siswa”, dapat diterima. Hal ini berarti semakin tinggi 

motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula kegiatan belajar siswa  
 

6. Pengaruh Motivasi Belajar Siswa (X1) Terhadap Kecakapan Hidup Siswa (Y) 

-Persamaan regresi :Ŷ=35,57+1,35X 

-Regresi Y atas X1 signifikan  

-Regresi Y atas X1 berpola linier 

-Korelasi sebesar 0,59, kategori tingkat hubungan sedang  

-Nilai KD sebesar 35,35% 

-Kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap kecakapan hidup siswa”, dapat diterima. Hal ini berarti semakin tinggi 

motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula kecakapan hidup siswa  
 

7. Pengaruh Kegiatan Belajar Siswa (X2) Terhadap Kecakapan Hidup Siswa (Y) 

-Persamaan regresi :Ŷ=15,99+1,58X 

-Regresi Y atas X2 signifikan  

-Regresi Y atas X2 berpola linier 
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-Korelasi sebesar 0,83, kategori tingkat hubungan tinggi/kuat  

-Nilai KD sebesar 68,87% 

-Kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh kegiatan belajar 

siswa terhadap kecakapan hidup siswa”, dapat diterima. Hal ini berarti semakin tinggi 

kegiatan belajar siswa maka semakin tinggi pula kecakapan hidup siswa  
 

Pembahasan  

Kecakapan hidup siswa merupakan kemampuan, ketrampilan dan kesanggupan yang 

diperlukan siswa untuk menghadapi dan menjalankan kehidupan nyata. Kecakapan hidup ini 

memberikan manfaat yang besar bagi siswa terutama bekal dalam mengatasi berbagai macam 

persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan hidup yang rendah mengakibatkan siswa dapat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Seorang siswa SMK 

dinyatakan telah memiliki kecakapan hidup apabila telah memiliki kecakapan personal, sosial, 

intelektual, dan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri, sehingga ia sanggup menjalani 

kehidupannya.  

Kecakapan hidup yang dimiliki oleh siswa dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya motivasi belajar siswa, kegiatan belajar 

siswa, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (lingkungan), misalnya pemahaman guru 

tentang pembelajaran berorientasi kecakapan hidup, keterlaksanaan pembelajaran berorientasi 

kecakapan hidup, sarana dan prasarana pembelajaran. 

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 

Didalam kegiatan belajar motivasi merupakan faktor yang sangat penting. Motivasi memberi 

dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi 

merupakan pengarah untuk kegiatan belajar kepada tujuan yang jelas yang diharapkan dapat 

tercapai 

Ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi pada dirinya antara lain siswa tersebut tekun 

menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih mandiri, dapat mempertahankan 

pendapatnya, senang dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Belajar juga 

merupakan proses seseorang memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan dan sikap. Oleh 

karena itu belajar memerlukan aktivitas/kegiatan, sebab pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada kegiatan atau aktivitas belajar. 

Banyak jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Kegiatan siswa 

tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan mencatat materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Kegiatan belajar tersebut meliputi visual activities, oral activities, listening 

activities, writing activities, motor activities, mental activities. Selain itu, ditinjau dari aspek 
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materi dan metode maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan, 

dikenal adanya bermacam-macam kegiatan belajar antara lain belajar ketrampilan, belajar 

sosial, belajar pemecahan masalah, dan belajar pengetahuan. 

Perwujudan aktivitas belajar sering tampak dalam perubahan-perubahan pada diri 

siswa yaitu perubahan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku. Perubahan yang 

diharapkan adalah perubahan kearah positif yaitu tercapainya kecakapan yang mencakup 

segala aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku manusia sebagai bekal untuk 

menjalankan kehidupannya. Kecakapan tersebut meliputi kecakapan personal, sosial, 

intelektual/akademik, dan vokasional, yang disebut sebagai kecakapan hidup.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa, motivasi belajar terhadap kecakapan 

hidup siswa dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa. Implikasinya adalah 

sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa maka diperlukan peningkatan 

motivasi belajar siswa dan kegiatan belajar siswa.  

 

Rekomendasi 

1. Untuk Siswa. 

a. Sehubungan dengan tingkat motivasi belajar siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada siswa untuk terus 

mempertahankan motivasi belajarnya dan kemudian berupaya untuk memupuk diri 

agar lebih termotivasi lagi dalam belajar. 

b. Sehubungan dengan tingkat kegiatan belajar siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada siswa untuk senantiasa 

mempertahakan tingkat kegiatan belajarnya untuk kemudian berusaha meningkatkan 

aktivitas/kegiatan belajarnya. 

c. Sehubungan dengan tingkat kecakapan hidup siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada siswa untuk 

mempertahankan tingkat kecakapan hidupnya dan selanjutnya ada upaya untuk 

meningkatkan kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki untuk menjalani 

kehidupannya. 

2. Untuk Guru. 

a. Sehubungan dengan tingkat motivasi belajar siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada guru untuk terus 

memberikan motivasi kepada siswa secara terus menerus dan berkesinambungan 

terutama pemberian motivasi ekstrinsik, misalnya dengan memberikan penghargaan 
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atau pujian kepada siswa dan atau menggunakan strategi dan metoda pembelajaran 

yang menarik bagi siswa. 

b. Sehubungan dengan tingkat kegiatan belajar siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada guru untuk menggunakan 

strategi dan metoda pembelajaran yang menarik bagi siswa, meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengelola laboratorium atau penggunaan alat-alat praktik 

lainnya.  

c. Sehubungan dengan tingkat kecakapan hidup siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada guru untuk meningkatkan 

pemahaman pembelajaran berorientasi kecakapan hidup serta meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup.  

3. Untuk Pengelola Sekolah. 

a. Sehubungan dengan tingkat motivasi belajar siswa yang secara umum terkategori 

tinggi tetapi belum maksimal, direkomendasikan kepada pihak pengelola sekolah 

untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi sehingga dapat memacu 

siswa tersebut dan siswa lainnya  untuk lebih giat lagi dalam belajar. Selanjutnya 

menyarankan kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih 

menarik kepada siswa misalnya pembelajaran dengan menggunakan TIK.  

b. Sehubungan dengan tingkat kegiatan belajar siswa yang terkategori tinggi tetapi belum 

maksimal, direkomendasikan kepada pihak pengelola sekolah untuk meningkatkan 

fasilitas belajar yang mendukung kegiatan belajar siswa. 

c. Sehubungan dengan tingkat kecakapan hidup siswa yang terkategori tinggi tetapi 

belum maksimal, direkomendasikan dan kepada pihak pengelola sekolah untuk 

merencanakan dengan baik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

berorientasi kecakapan hidup. 
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