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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber kontrol (locus of 

control) dengan hasil belajar OTK Sarana Dan Prasarana,  siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Walisongo Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan uji korelasi. Sampel yang 

diambil adalah siswa kelas XI OTKP 3, dipilih secara acak. Instrumen yang digunakan adalah 

angket untuk mengetahui data locus of control siswa dan perangkat tes berbentuk pilihan ganda 

untuk memperoleh informasi kemampuan hasil belajar OTK Sarana Dan Prasarana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara locus of control  terhadap hasil belajar OTK 

Sarana Dan Prasarana, siswa Sekolah Menengah Kejuruan Walisongo Jakarta. Hal ini tampak dari 

koefisien korelasi yang didapat sebesar 0,6331. Besarnya  kontribusi dapat dilihat dari koefisien 

determinasi yaitu 0,4008 atau sebesar 40,08%.  Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa thitung = 

4,4043 dan ttabel = 2,04 (thitung > ttabel), hal ni menunjukkan bahwa ada hubungan antara Locus of 

Control  dengan hasil belajar OTK Sarana Dan Prasarana. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa yg memiliki locus of control internal lebih tinggi dibandingkan hasil 

belajar siswa yang memilki locus of control eksternal. 

Kata Kunci:  locus of control, locus of control internal, hasil belajar. 

 

Pendahuluan 

Belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau 

pembaharuan dalam tingkah laku dan 

kecakapan. Keberhasilan belajar tergantung 

kepada bermacam-macam faktor. Faktor-

faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: (1) faktor yang ada diluar individu yang 

disebut faktor eksternal, yang terdiri dari 

faktor keluarga, guru, cara mengajar, alat 

yang digunakan dalam mengajar,lingkungan 

dan kesempatan, dan (2) faktor yang ada pada 

diri orang itu sendiri yang disebut faktor 

internal, yang terdiri dari 



kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, locus 

of control, latihan, dan motivasi. 

Salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

locus of control, yaitu suatu konsep yang 

menunjukkan keyakinan individu mengenai 

keberhasilan dan kegagalan yang dialami. 

Seseorang dengan locus of control internal 

memiliki persepsi bahwa pencapaian yang 

diraih, baik itu keberhasilan maupun 

kegagalan berasal dari dirinya sendiri. 

Mereka yang memiliki persepsi bahwa 

apabila ingin mencapai suatu keberhasilan 

harus melakukan usaha yan gg maksimal. 

Sebaliknya seseorang dengan locus of control 

eksternal kurang suka berusaha karena 

mereka percaya bahwa kegagalan yang 

dialami ditentukan oleh nasib, keberuntungan, 

atau hal-hal yang berasal dari luar diri.  

Faktor lainnya adalah keaktifan belajar 

siswa. Ketika proses pembelajaran, tingkat 

keaktifan belajar siswa dapat menjadi tolak 

ukur bahwa ia mampu menerima materi 

pembelajaran dengan benar. Ketika akhir 

pembelajaran, hasil belajar siswa dapat 

menjadi tolak ukur dalam keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Bentuk 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat 

dilihat dari keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran seperti turut sertanya dalam 

mengerjakan tugas, terlibat dalam diskusi 

proses pemecahan masalah, bertanya kepada 

teman atau guru apabila tidak memahami 

materi, dan mampu mempresentasikan hasil 

laporan.  

 

Internal Locus Of Control 

Individu dengan locus of control 

internal cenderung menganggap bahwa 

keterampilan (skill), kemampuan (ability), 

dan usaha (effort) lebih menentukan apa yang 

mereka peroleh dalam hidup mereka selain itu 

individu dengan locus of control internal 

bahwa menyandarkan harapannya pada diri 

sendiri dan diidentifikasikan juga ebih 

menyenangi keahlian-keahlian dibanding 

hanya situasi yang menguntungkan. 

Menurut Sarafino (2011) berpendapat 

bahwa internal locus of control adalah 

keyakinan individu bahwa kesuksesan dan 

kegagalan yang terjadi pada dirinya 

bergantung pada dirinya sendiri. Sedangkan 

Lantara (2012 ) mengatakan bahwa locus of 

control dapat didefinisikan sebagai 

sikap siswa yang menunjukkan suatu 

peristiwa yang dialami oleh mereka dapat 

dikendalikan atau tidak. 

Semakin tinggi siswa memiliki tingkat 

internal locus of control maka mahasiswa 

akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan 

tugas kuliahnya tepat waktu dan akan 

berdampak baik pada hasil  akademiknya. 

Siswa akan mengandalkan 

kemampuannya dan berusaha dalam 

mengerjakan tugas. Hal ini dapat dilihat dari 

perilaku siswa yang tidak menunda-nunda 

dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan 



tugas tepat waktu dan saat mengerjakan tugas 

tidak melakukan aktivitas lain yang tidak 

dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas.  

 

Hasil Belajar  

Menurut Khusnul Khotimah (2016:14), 

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah mereka menerima pengalaman 

belajar dalam proses pembelajaran. 

 Sedangkan Dick dan Reiser 

(Djamarah (2000 : 143) mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil 

kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari 

empat macam yaitu pengetahuan, kemampuan 

intelektual, keterampilan motorik, dan sikap.  

 Menurut Suprijono (2013:5) hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian- pengertian, sikap-sikap, apresiasi 

dan keterampilan. Menurut Woordwort 

(Fitriani, 2017 : 8) mengemukakan hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari proses belajar dimana 

hasil belajar juga merupakan kemampuan 

aktual yang diukur secara langsung. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas 

maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

perubahan perilaku setelah belajar yang 

berupa perbuatan, nilai-nilai, pengertian, 

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan sebelum mengalami 

proses belajar. 

 

Metode Penelitian 
 

Sebagai populasi adalah siswa kelas XI 

Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP)  

Sekolah Menengah Kejuruan Walisongo 

Jakarta, yang terdiri dari 3 kelas. Sampel satu 

kelas yang dipilih secara acak yaitu kelas 

kelas XI OTKP 3, yaitu sebanyak 31 siswa. 

Alat pengumpul data adalah tes hasil belajar 

(soal-soal berbentuk pilihan berganda). Alat 

yang digunakan untuk mengukur data locus of 

control siswa adalah angket sebanyak 26 butir 

pernyataan. Dimana 13 butir pernyataan 

untuk mengetahui locus of control internal 

yang dibatasi pada usaha, kemampuan, dan 

minat siswa. Serta 13 butir pernyataan untuk 

mengetahui locus of control eksternal yang 

dibatasi pada nasib, keberuntungan, sosial 

ekonomi, pengaruh orang lain. Dengan 5 

pilihan jawaban, yaitu: SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), N (Netral), TS (Tidak Sesuai), STS 

(Sangat Tidak Sesuai). Untuk menghindari 

streotip jawaban, sebagian dari angket perlu 

dibuat arah favorabel (yang memihak pada 

objek ukur) dan sebagian lagi dibuat dalam 

arah tidak favorabel.  

Pemberian skor angket locus of 

control internal dalam arah favorabel yaitu: 

SS diberi 5, S diberi nilai 4, N diberi nilai 3, 

TS diberi nilai 2, STS diberi nilai 1. 

Pemberian skor angket dalam arah tidak 

favorabel yaitu: SS diberi 1, S diberi nilai 2, 

N diberi nilai 3, TS diberi nilai 4, STS diberi 



nilai 5. Pemberian skor angket locus of 

control eksternal dalam arah favorabel yaitu: 

SS diberi 1, S diberi nilai 2, N diberi nilai 3, 

TS diberi nilai 4, STS diberi   nilai 5. 

Pemberian skor angket dalam arah tidak 

favorabel yaitu: SS diberi 5, S diberi nilai 4, 

N diberi nilai 3, TS diberi nilai 2, STS diberi 

nilai 1. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Normalitas dan Korelasi Data 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Walisongo Jakarta. Data 

penelitian ini mencakup dua variabel yaitu 

variabel locus of control internal dan 

eksternal sebagai variabel bebas, dan variabel 

hasil belajar OTK Sarana Dan Prasarana 

siswa sebagai variabel terikat. Instrumen yang 

digunakan untuk melihat hubungan antara X 

(variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) 

adalah angket locus of control dan tes hasil 

belajar OTK Sarana Dan Prasarana siswa 

 Untuk melihat hubungan locus of 

control terhadap hasil belajar OTK Sarana 

Dan Prasarana siswa, dilakukan uji statistik 

dengan terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas sebagai prasyarat untuk uji 

korelasi. Hasil perhitungan uji kenormalan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Uji Kenormalan 

N

o 

Data D

k 

*Lo L Status 

1. Angket  

Locus of 

control 

internal 

Locus of 

control 

eksternal 

 

31 

31 

 

0,093

0 

0,153

5 

 

0,159

1 

0,159

1 

 

Norma

l 

Norma

l 

2. Hasil 

belajar 

OTK 

Sarana 

Dan 

Prasaran

a 

31 0,117

0 

0,159

1 

Norma

l 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat 

dijelaskan bahwa untuk data angket locus of 

control dengan dk 31 dan α = 5% didapat 

Ltabel = 0,1591 sedangkan nilai Lhitung untuk 

locus of control internal = 0,0930 dan Lhitung 

untuk locus of control eksternal = 0,1535. 

Karena Lo < Ltabel, maka data angket teruji 

memenuhi asumsi kenormalan. Selanjutnya, 

data hasil belajar OTK Sarana Dan Prasarana 

siswa dengan dk 31 dan α = 5% didapat Ltabel 

= 0,1591 sedangkan nilai Lhitung = 0,1170. 

Karena Lo < Ltabel, maka data hasil belajar 

OTK Sarana Dan Prasarana teruji memenuhi 

asumsi kenormalan. 



 Korelasi antara locus of control 

dengan hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana siswa diperoleh dari harga-harga 

koefisien korelasi antara locus of control 

internal (X1) dan locus of control eksternal 

(X2) dengan hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana (Y) dapat dilihat pada tabel 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi 

Biseri dan Koefisien Determinasi 

Nilai Rata-rata Hasil 

Belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana Siawa 

Koefisien 

korelasi 

biseri (rb) 

Locus of 

Control 

Internal 

Locus of 

Control 

Eksternal 

70 ± 

12,5623 

52,75 ± 

17,3125 

0,6331 

  

 Besarnya kontribusi locus of control 

terhadap hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana siswa ditunjukkan oleh koefisien 

determinasi (r2) = 0,4008 atau sebesar 

40,08%.   

 Uji independen dari perhitungan 

didapat sebesar 4,4043 sedangkan pada taraf 

α = 5%, dk = 29 dan t0,975 diperoleh 2,04. 

Ternyata thitung lebih besar dari t tabel yang 

artinya ada hubungan yang signifikan antara 

locus of control dengan hasil belajar OTK 

Sarana Dan Prasarana siswa. 

 

Nilai Hasil Belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana Berdasarkan Locus of Control 

 Menurut para ahli locus of control 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor eksternal 

mencakup faktor keluarga, guru, cara 

mengajar, alat yang digunakan dalam 

mengajar, lingkungan dan kesempatan. 

(Suparno, 2000). Faktor internal mencakup 

konsep diri, dan kecemasan. Ternyata 

berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan 

bahwa locus of control juga menentukan 

keberhasilan belajar siswa. 

 Pada penelitian ini locus of control 

siswa dibandingkan berdasarkan hasil 

belajarnya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

3. 

Tabel 4.2.1.  

Nilai Rata-rata OTK Sarana Dan Prasarana Siswa 

Berdasarkan Locus of Control Internal dan 

Eksternal 

 

Nilai Rata-rata hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana Siswa 

Locus of Control Internal Locus of Control 

Eksternal 

70 ± 12,5623 52,75 ± 17,3125 3,1137 

 

 Berdasarkan tabel di atas hasil uji t 

diperoleh thitung lebih besar dari ttabel, maka Ha 

diterima, berarti bahwa hasil belajar OTK 

Sarana Dan Prasarana siswa yang memiliki 

locus of control internal lebih tinggi 



dibandingkan dengan hasil belajar OTK 

Sarana Dan Prasarana siswa yang memiliki 

locus of control eksternal. Locus of control 

internal adalah keyakinan seseorang bahwa 

mereka memiliki kendali terhadap hal-hal 

yang terjadi di dalam kehidupan mereka, 

keberhasilan atau kegagalan tergantung pada 

usaha mereka sendiri atau dengan kata lain, 

mereka  yakin bahwa kendali dari kehidupan 

mereka berada di tangan mereka sendiri. 

Sedangkan locus of control eksternal 

memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, 

keberhasilan maupun kegagalan disebabkan 

oleh kekuatan unsur-unsur luar atau kondisi-

kondisi yang tidak dapat dikendalikan atau 

dikuasainya. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat 

Silitonga (2000), siswa yang memiliki locus 

of control eksternal, beranggapan bahwa ia 

tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki 

hidupnya, karena tergantung pada nasib, 

keberuntungan atau kekuatan-kekuatan lain di 

luar kuasa dirinya sendiri. Sebaliknya siswa 

yang memiliki locus of control internal 

mempunyai keyakinan bahwa dirinya dapat 

berbuat banyak untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa dan hasil-hasil sesuai dengan 

kehendaknya. 

 Begitu juga dengan pendapat Sahat 

Saragih (2011), siswa yang mempunyai locus 

of control internal cenderung bersifat lebih 

aktif dalam mencari, mengolah dan 

memanfaatkan berbagai informasi dan 

memiliki motivasi intrinstik untuk berprestasi 

tinggi, memiliki rasa percaya diri lebih tinggi 

sehingga akan memiliki peluang yang lebih 

besar untuk memeroleh hasil belajar yang 

lebih baik. Sebaliknya, locus of control 

eksternal merupakan keyakinan individu 

bahwa keberhasilan atau kegagalan 

ditentukan oleh kekuatan yang berada di luar 

dirinya, yakni nasib dan keberuntungan atau 

kekuatan lain. Oleh karena itu, siswa yang 

memiliki locus of control internal memiliki 

hasil belajar lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki locus of control 

eksternal. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara locus of control dengan hasil 

belajar OTK Sarana Dan Prasarana siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Walisongo 

Jakarta, artinya hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana siswa yang memiliki locus of 

control internal lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar OTK Sarana Dan 

Prasarana siswa siswa yang memiliki locus of 

control eksternal. Besarnya kontribusi locus 

of control terhadap hasil belajar  OTK Sarana 

Dan Prasarana siswa adalah 40,08%. 

Diharapkan guru OTK Sarana Dan Prasarana 

hendaknya memperhatikan locus of control 

siswa dalam menilai hasil belajar OTK 

Sarana Dan Prasarana siswa. 
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