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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem
Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran
2019/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa yang menggunakan sistem zonasi yaitu kelas X SMA Negeri 1 Mengwi yang berjumlah
291 siswa dengan pengambilan sampel menggunakan teknik proposional random sampling, dimana
sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 siswa.. Pencapian Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa (1) Variabel Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi (X) berpengarh
terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) hal ini didasari oleh hasil uji t sebesar 3,826 dengan nilai
signifikan 0,000 < 0,05, (2) Variabel Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi (
X) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) Kelas X Di SMA Negeri 1
Mengwi Tahun 2019/2020 hal ini didasari oleh uji F sebesar 14,639 dengan nilai signifikan
0,000 < 0,05, (4) hasil koefisien uji determinasi menggunakan metode Adjust R square yaitu
sebesar 51,0% Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi (X) berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa (Y) sedangkan sisanya 49,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian. Sehingga berdasarkan hasil uji
diatas dapat disumpulkan terdapat pengaruh signifikan Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi (X) terhadap prestasi belajar siswa (Y).

Kata Kunci: Penerimaan Peserta Didik Melalui Sistem Zonasi,
Abstract
This study aims to determine the effect of the acceptance of new students through the zoning system
on the learning achievement of class X students in SMA Negeri 1 Mengwi in the academic year
2019/2020. This study uses a quantitative approach. The population in this study were all students
who used the zoning system, namely class X SMA Negeri 1 Mengwi, totaling 291 students. The
samples were taken using proportional random sampling technique, where the sample in this study
amounted to 74 students. The results of this study indicate that (1) The new student acceptance
variable through the zoning system (X) has an impact on student learning achievement (Y). ) has a
significant effect on Student Achievement (Y) Class X at SMA Negeri 1 Mengwi in 2019/2020 this is
based on the F test of 14.639 with a significant value of 0.000 <0.05, (4) the results of the
determination test coefficient using the Adjust R square method that is 51.0% of the acceptance of
new students through the zoning system (X) has an effect on student achievement (Y) while the
remaining 49.0% d is influenced by other factors that are not included in the research variables. So
that based on the test results above, it can be concluded that there is a significant influence on the
acceptance of new students through the zoning system (X) on student achievement (Y).
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PENDAHULUAN
Dunia pendidikan yang semakin maju
tidak bisa dilepaskan dari peran
masyarakat. Pendidikan adalah hal yang
penting dan tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan. Setiap bangsa dan generasi
memiliki dasar dan tujuan pendidikan
tertentu. Tentunya dasar dan tujuan itu
disesuaikan dengan citacita, keinginan
dan kebutuhan. Salah satu upaya nyata
pemerintah dalam rangka pemerataan
pendidikan
ini
pemerintah
mengeluarkan aturan baru dalam
penerimaan peserta didik melalui
Peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB), yang di Dalam permendikbud
tersebut, diatur mengenai sistem zonasi
yang harus diterapkan sekolah dalam
menerima calon peserta didik baru.
Sistem Zonasi adalah sebuah sistem
pengaturan proses penerimaan siswa
baru sesuai dengan wilayah tempat
tinggal. Berdasarkan Permendikbud
Nomor 17 Tahun 2017, dengan
menerapkan sistem zonasi, sekolah
yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah wajib menerima calon peserta
didik yang berdomisili pada radius zona
terdekat dari sekolah. Domisili calon
peserta didik tersebut berdasarkan
alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling lambat enam bulan
sebelum pelaksanaan PPDB. Dalam
pelaksanaan di lapangan, penerapan
sistem zonasi ini mendapati berbagai
persoalan diantaranya yaitu adanya
kondisi peserta didik yang diterima
melalui sistem zonasi memiliki
kemampuan pemahaman materi dan
motivasi belajar yang cukup rendah
Selama ini SMAN 1 Mengwi dikenal
sebagai salah satu sekolah favorit yang
menerima siswa baru berdasarkan nilai
hasil ujian sekolah, prestasi akademik
dan non akademik , serta tes tertulis.
Berdasarkan
data
yang
diperoleh menyebutkan terdapat 291
siswa yang diterima melalui sistem
zonasi dari total 397 siswa yang
diterima pada penerimaan peserta
didik
baru
tahun
pelajaran
2019/2020. Menurut salah satu guru
SMAN 1 Mengwi adanya sistem
zonasi menyebabkan pemahaman
materi peserta didik relatif cukup
rendah, dikarenakan tidak meratanya

kemampuan pemahaman materi
peserta didik yang diterima melalui
sistem zonasi berbeda dengan
peserta didik yang masuk melalui
sistem prestasi karena peserta didik
tersebut benar-benar ditest untuk
dapat diterima di SMA Negeri 1
Mengwi. Selain itu tingkat motivasi
peserta
didik
dalam
belajar
tergolong cukup rendah, hal ini
dikarenakan peserta didik malas
untuk
belajar
dan
lebih
mengandalkan
temannya
yang
masuk dalam jalur prestasi karena
dianggap memiliki kemampuan
pemahaman belajar yang lebih
tinggi
dari
mereka.Dalam
pembelajaran para peserta didik
yang diterima melalui sistem zonasi
kebanyakan kurang memperhatikan
penjelasan atau materi yang
diberikan oleh guru, karena mereka
sibuk dengan kegiatan yang lain
seperti mengobrol atau bermain HP,
hal ini disebabkan peserta didik
pasif baik bertanya maupun mencari
di buku pedoman terkait materi yang
kurang dimengerti pada saat proses
belajar mengajar. Prestasi belajar
yang dimiliki para peserta didik
yang diterima melalui sistem zonasi
pun tergolong rendah, terlihat dari
data nilai hasil ujian tengah semester
mata pelajaran Ekonomi, dari 291
peserta
didik,
peserta
didik
diantaranya mendapatkan nilai yang
belum memenuhi kriteria kelulusan
minimal yaitu 69 .
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif karena akan
memberikan gambaran tentang
permasalahan melalui analisis
dengan
menggunakan
pendekatan ilmiah sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya yaitu
untuk mengetahui bagimanakah
pengaruh penerimaan peserta
didik baru melalui sistem zonasi
terhadap prestasi belajar siswa
kelas X di SMA Negeri 1
Mengwi
tahun
pelajaran
2019/2020.
Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif.
Menurut Sugiono (2018:14)

“penelitian kuantitatif adalah
penelitian yang berlandaskan
pada
filsafat
positivism,
digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu,
teknik pengambilan sampel pada
umumnya
dilakukan secara
random,
pengumpulan
data
menggunakan
instrument
penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistic dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang
telah ditetapkan.”
Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA
Negeri 1 Mengwi yang beralamat
di Jl. Agung No.3 Mengwi.
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
Semester Genap Tahun Pelajaran
2019/2020, yaitu dari bulan
Januari sampai Maret.
Populasi
Dan
Sampel
Penelitian
Populasi
Dalam buku Metode Penelitian
Pendidikan
dikemukakan
“Populasi
adalah
wilayah
generalisasi yang terdiri atas :
objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya”(Sugiono,
2018:117). Berdasarkan uraian
diatas yang dimaksud populasi
dalam penelitian ini adalah
seluruh peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Mengwi Tahun
Pelajaran 2019/2020 sebanyak
291 peserta didik.
Sampel
Sampel adalah sebagian dari
populasi, misalnya penduduk
diwilayah
tertentu,
jumlah
pegawai pada organisasi tertentu,
jumlah guru dan murid disekolah
tertentu
dan
sebagainya
(Sugiyono, 2018:297). Dalam
kegiatan penelitian, peneliti akan
dihadapkan
dengan
jumlah
populasi yang terkadang besar
dan jangkauan yang cukup luas.
Oleh sebab itu, peneliti dapat
mengambil
sebagian
dari
keseluruhan individu yang ada
yaitu dengan menggunakan

sampel.
Untuk menentukan
sampel menggunakan rumus
solvin, dan teknik proposional
random sampling. Berdasarkan
uraian diatas sampel dalam
penelitian ini berjumlah 74
orang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Tahap ini disajikan
pemnbahasan hasil penelitian
yang
menguraikan
tentang
keseluruhan.
Deskripsi Data Penelitian
Variabel Penerimaan Peserta
Didik Baru Melalui Sistem
Zonasi di SMA Negeri 1
Mengwi.
Data variabel Penerimaan
Peserta Didik Baru Melalui
Sistem Zonasi (X) diperoleh dari
penyebaran kuesioner dengan
jumlah sampel 74 siswa.
Berdasarkan
menggunakan
program SPSS 20 for windows
dapat diperoleh nilai rata-rata
sebesar 66,50, nilai minimum
sebesar 36, nilai maksimum
sebesar 96 dan nilai standar
deviasi sebesar 15,821. Karena
nilai rata-rata lebih dari standar
deviasi
maka
variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi baik.
Variabel Prestasi Belajar di SMA
Negeri 1 Mengwi.
Data variabel Prestasi Belajar (Y)
diperoleh dari nilai UAS dengan
jumlah sampel 74
siswa.
Berdasarkan
menggunakan
program SPSS 20 for windows
dapat diperoleh nilai rata-rata
sebesar 65,57, nilai minimum
sebesar 50, nilai maksimum
sebesar 85 dan nilai standar
deviasi sebesar 7,294. Karena
nilai rata-rata lebih dari standar
deviasi maka variabel Prestasi
Belajar baik.
Pengujian Persyaratan Analisis
Uji Normalitas
Uji Normalitas data yang
dimaksud untuk memperlihatkan
data sampel berasal dari populasi
yang
berdistribusi
normal.
Kriteria dari uji normalitas
adalah, bahwa data berdistribusi
normal jika nilai signifikan >
0,05. Dalam pengujian ini,

peneliti
menguji
dengan
menggunakan
SPSS
20.
Berdasarkan hasil uji normalitas
menunjukkan
bahwa
nilai
Kolmogorv Smirnov Z sebesar
0,945 dengan p-value yag
tercantum sebagai Asymp. Sig.
(2tailed) sebesar 0,334 dari 0,05
(0,334 > 0,05), sehingga data
dinyatakan berdistribusi normal.
Uji Linieritas
Linieritas
adalah
dimana
hubungan antara variabel terikat
dan variabel bebas. Uji linieritas
bertujuan untuk mengetahui
apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang linier atau tidak
secara signifikan. Berdasarkan
hasil uji linieritas, diperoleh nilai
signifikan
deviaton
from
liniearity masing-masing sebesar
0,332 yang lebih besar dari
tingkat
probabilitas
0,05
sehingga dapat disimpulkan
bahwa antara penerimaan peserta
didik baru melalui system zonasi
dengan
prestasi
belajar
mempunyai hubungan linier.
Berdasarkan hasil hitung diatas
diketahui bahwa antara variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi
(X)
dengan Prestasi Belajar (Y)
memiliki hasil tes Deviation from
Linearity sebesar 0,332 atau
diatas 0,05 (0,332 > 0,05), ini
menyatakan
bahwa
kedua
variabel tersebut dinyatakan
linier dan penelitian dapat
dilanjutkan.
Pengujian Hipotesis Nol
Hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah Hipotesis
Alternatif (Ha) yang menyatakan
bahwa,
“Ada
Pengaruh
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi Terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas X
Di SMA Negeri 1 Mengwi
Tahun
Pelajaran
2019/2020”.Untuk kepentingan
analisis, Ha yang diajukan
terlebih dahulu dirubah menjadi
Hipotesis Nol (Ho), sehingga
berbunyi “Tidak ada pengaruh
antara Penerimaan Peserta Didik
Baru Melalui Sistem Zonasi
terhadap Prestasi Belajar Siswa

Kelas X Di SMA Negeri 1
Mengwi
Tahun
Pelajaran
2019/2020.
Hasil Uji Harga T Variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi
Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa
antara
variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi (X)
dengan variabel Prestasi Belajar
(Y) siswa memiliki nilai t hitung
=3,826 > t table =1,99 dan
memiliki
nilai
signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini
dapat
disimpulkan
bahwa
variabel Penerimaan Peserta
Didik Baru Melalui Sistem
Zonasi (X) memiliki pengaruh
yang signifikan secara parsial
terhadap variabel Prestasi Belajar
(Y) siswa kelas X di SMA
Negeri 1 Mengwi Tahun
Pelajaran 2019/2020.
Menguji Harga F
Nilai Fhitung sebesar 14,639
dengan nilai signifikasi sebesar
0,000, hal ini jika dibandingkan
dengan Ftabel maka Fhitung =14,639
> Ftabel= 1,35. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Hipotesis
Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis
Alternatif (Ha) diterima. Ini
berarti bahwa memang benar ada
pengaruh secara signifikan antara
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas X
SMA Negeri 1 Mengwi Tahun
Pelajaran 2019/2020.
Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah
kuadrat koefisien korelasi yang
menyatakan besarnya prestase
perubahan Y yang diterangkan
oleh X melalui hubungan Y
.Berdasarkan hasil perhitungan
diatas, besarnya nilai koefisien
determinasi (R2) adalah 51,0%,
hal ini berarti pengaruh variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi (X) siswa
terhadap Prestasi Belajar (Y)
kelas X Di SMA Negeri 1
Mengwi
sebesar
51,0%
sedangkan
sisanya
49,0%
dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak masuk dalam model
penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hasil
analisis
diperoleh
bahwa
terdapat
pengaruh yang positif dan
signifikan antara Penerimaan
Peserta Didik Baru Melalui
Sistem Zonasi terhadap prestasi
belajar siswa kelas X di SMA
Negeri 1 Mengwi. Hal ini
dibuktikan dengan nilai B= 0,190
yang artinya jika Penerimaan
Peserta Didik Melalui Sistem
Zonasi baik maka prestasi siswa
juga akan meningkat sebesar
0,190. Demikian juga dapat
dilihat dari teknik uji t, dimana
nilai t-hitung = 3,826 > ttabel=1,99 dan nilai signifikansi
= 0,000 < 0,05, ini menyatakan
bahwa penerimaan peserta didik
baru melalui sistem zonasi (X)
memiliki
pengaruh
yang
signifikan terhadap variabel
prestasi belajar (Y) siswa kelas X
di SMA Negeri 1 Mengwi tahun
pelajaran2019/2020. Berdasarkan
hasil uji determinasi diketahui
bahwa besarnya nilai R Square
adalah sebesar 0,510 yang
artinya sebesar 51,0% variasi
Prestasi Belajar (Y) dipengaruhi
oleh Penerimaan Peserta Didik
Melalui Sistem Zonasi (X),
sedangkan sisanya sebesar 49,0%
dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak dimasukkan
kedalam
model
penelitian.
Demikian juga dapat dilihat nilai
F hitung sebesar 14,639 dengan
nilai signifikasi sebesar 0,000.
Hal ini jika dibandingkan dengan
F tabel maka F hitung = 14,639 >
F tabel = 1,35, ini menyatakan
bahwa ada pengaruh variabel
Penerimaan Peserta Didik Baru
Melalui Sistem Zonasi Terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas X
Di SMA Negeri 1 Mengwi
Tahun Pelajaran 2019/2020.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
kesimpulan
penelitian
yang
telah
dikemukakan di atas maka akan
diuraikan beberapa saran yang
dapat digunakan dalam upaya
meningkatkan prestasi siswa
yaitu :

Siswa
diharapkan
memiliki
pemahaman materi dan daya
tangkap yang cepat yaitu dengan
cara memperbanyak membaca
referensi dan sumber belajar
lainnya dan bisa juga mengikuti
pelajaran
tambahan
seperti
bimbingan belajar.
Siswa
diharapkan
dapat
meningkatkan motivasi belajar
dan sikap aktif ketika kegiatan
belajar mengajar berlangsung.
Hal ini akan mendukung jalan
nya proses belajar dengan lebih
baik sehingga prestasi belajar
yang dicapai juga akan lebih
maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian
siswa diharapkan belajar lebih
disiplin dan memperhatikan guru
dalam proses pembelajaran agar
dapat
mencapai
tujuan
pembelajaran.
Berdasarkan nilai rata-rata siswa,
diharapkan siswa belajar lebih
giat
lagi
agar
dapat
meningkatkan prestasi belajar
siswa.
Kepada Peneliti selanjutnya,
hendaknya melakukan penelitian
dengan variabel bebas dan
variabel terikat lainnya dengan
sampel sekolah yang berbeda
seperti SMK, dan SMEA.
Semoga hasil temuan yang
diperoleh dalam penelitian ini
dapat
dijadikan
acuan
pertimbangan
dalam
menyempurnakan hasil yang
diperoleh
dalam
penelitian
selanjutnya dan juga dapat
berguna bagi perkembangan
dunia pendidikan.
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