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ABSTRAK 
 
Dyah Setyorini. R0106058. 2010. Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan 
Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan II Mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS 
Surakarta. Program Studi DIV Kebidanan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah lingkungan 
keluarga, dan lingkungan keluarga yang mendukung adalah keluarga yang 
harmonis. Ciri keluarga harmonis diantaranya terdapat komunikasi yang baik 
antar anggota keluarga, dengan begitu akan menumbuhkan rasa saling pengertian, 
rasa aman dan ketenangan bagi anak. Hal itu akan berpengaruh pada perilaku 
belajar anak dan akan berdampak pada prestasi belajarnya.  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan 
keluarga dengan prestasi belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan 
FK UNS. 
 

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2010 dengan populasi 
mahasiswa semester IV DIV kebidanan FK UNS, dan sampel penelitian adalah 
keseluruhan populasi yang berjumlah 55 mahasiswa yang diambil dengan 
menggunakan teknik total populasi (20 untuk uji coba kuesioner dan 35 untuk 
sampel). Teknik pengumpulan data untuk keharmonisan keluarga dengan 
menggunakan kuesioner dan instrumennya adalah seperangkat daftar pertanyaan 
yang harus dijawab oleh responden; sedangkan untuk prestasi belajar 
menggunakan teknik dokumentasi nilai prestasi belajar mata kuliah Asuhan 
Kebidanan II dan instrumennya adalah lembar pencatatan nilai mata kuliah 
Asuhan Kebidanan II. Analisa data penelitian ini menggunakan analisa korelasi 
product moment dengan bantuan program SPSS 17 for Windows. 
 

Hasil analisis data menunjukkan angka korelasi p > 0,05 yaitu r = 0,224 lebih 
besar dari nilai ro = 0,211 sehingga hipotesis penelitian ditolak, artinya tidak ada 
hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar Asuhan 
Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS  
 
Kata kunci : keharmonisan keluarga, prestasi belajar Asuhan Kebidanan II 
 

ABSTRACT 
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Dyah Setyorini. R0106058. 2010. The Relationship Between Family Harmony  
And The Learning Achievement of Student DIV Midwifery in Midwifery 
Care II FK UNS Surakarta. D IV Midwifery Studies Program Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University Surakarta. 
 

One of the external factors that affect academic achievement is the family 
environment, and supportive family environment that is harmonious family. There 
is harmony among the family characteristics of good communication between 
family members, so that will foster mutual understanding, a sense of security and 
peace for the children. It will affect the learning behavior of children and will 
have an impact on academic achievement. 

The purpose of this study is to determine the relationship between family harmony 
and the learning achievement of students DIV Midwifery in Midwifery Care II FK 
UNS.  
 

This research is an observational study with cross sectional analytic. The study 
was conducted in June 2010 with a student population of 4th semester midwifery 
DIV FK UNS, and the sample was a whole population of 55 students who are 
taken using the total population (20 to test the questionnaire and 35 for samples). 
Data collection techniques for family harmony by using questionnaires and 
instruments are a set list of questions to be answered by the respondents, while for 
the academic achievement using documentary techniques learning achievement 
scores Midwifery Care II subjects and instruments is a sheet listing the value of 
Midwifery Care II subjects. This study data analysis using product moment 
correlation analysis with SPSS 17 for Windows. 
 
Results of analysis of data shows the number of correlation p>0.05 is r = 0.224 
greater than the value ro = 0.211 so that the research hypothesis was rejected, 
meaning that there is no relationship between family harmony and the learning 
achievement of student DIV in Midwifery Care II Midwifery Studies Program FK 
UNS. 
 

Keywords: family harmony, learning achievement Midwifery Care II 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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A. Latar Belakang 

Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas adalah 

tercermin dari prestasi belajar yang dicapai atau nilai yang diperoleh pada setiap 

mata pelajaran yang disajikan pada lembaga pendidikan tersebut (Syamsudin, 

2008). Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar (Ridwan, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang mahasiswa setelah 

melalui proses belajar. 

Prestasi dalam belajar merupakan dambaan bagi setiap orang tua terhadap 

anaknya (Alim, 2009). Salah satu faktor yang mempengaruhi agar anak berhasil 

dalam belajarnya sehingga prestasi belajarnya baik adalah lingkungan keluarga, 

yaitu keluarga yang harmonis / keharmonisan keluarga (Ahmadi, 1999 : 287). 

Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh 

dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi diantara anggota 

keluarga. Keluarga harmonis akan tercipta jika setiap anggota keluarga menyadari 

dan mengakui hak dan kewajiban masing-masing (Puji dan Nurhainun, 2006). 

Untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga juga diperlukan adanya 

komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dengan terciptanya komunikasi 

yang baik antar anggota keluarga, hal itu akan menumbuhkan rasa saling 

pengertian, rasa aman dan ketenangan bagi anak. Dengan adanya rasa saling 
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pengertian, rasa aman dan ketenangan tersebut akan berpengaruh pada proses 

belajar anak, dan hal itu akan berdampak pada prestasi belajarnya. 

Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua keluarga dapat mencapai 

keluarga yang harmonis. Ada diantara keluarga yang mengalami banyak masalah. 

Salah satu ciri keluarga yang tidak harmonis adalah terjadinya pertengkaran atau 

percekcokan diantara anggota keluarga dan tidak adanya komunikasi dalam 

keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tidak ada kedamaian dan 

ketentraman (Puji dan Nurhainun, 2006). Apabila hal ini berlangsung terus maka 

akan menyebabkan terjadinya perceraian. Iklim keluarga yang tidak sehat ini akan 

mempengaruhi perkembangan emosi anak, kemudian berpengaruh terhadap 

perilaku anak, yang akhirnya prestasi belajarnya mundur (Willis, 2008 : 71). 

Apabila dalam sebuah keluarga seorang anak mendapatkan bimbingan, 

pengawasan, rasa aman, perhatian, sikap saling pengertian dan kasih sayang dari 

anggota keluarga lain maka hal itu akan mengakibatkan anak menjadi termotivasi 

untuk belajar sehingga anak bisa meraih prestasi belajar yang baik. 

Program studi DIV Kebidanan FK UNS merupakan salah satu program 

studi yang baru di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Program studi ini berdiri 

atas surat ijin dari Direktorat Jendral DIKTI Nomor 597/D/T/2005 pada tanggal 2 

Maret 2005. Program studi D IV Kebidanan FK UNS mulai menerima mahasiswa 

baru pada tahun akademik 2005/2006. Salah satu mata kuliah yang diajarkan pada 

program studi ini adalah asuhan kebidanan II (persalinan) yang memiliki bobot 

empat (4) SKS. Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa kebidanan karena tujuan 

mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 
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memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan. Hal ini sesuai dengan 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan (kompetensi keempat). 

Di Indonesia kasus kematian ibu bersalin (melahirkan) masih tergolong 

cukup tinggi yaitu mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Di Jawa Tengah sendiri 

angka kematian ibu melahirkan saat ini masih cukup tinggi yaitu mencapai 100 

per 100.000 kelahiran. Padahal tahun 2015 mendatang angka kematian ibu 

melahirkan ditargetkan menurun menjadi 103 per 100.000 kelahiran. Dengan 

melihat kenyataan yang ada maka diperlukan suatu upaya untuk mencegah atau 

mengurangi tingkat AKI (angka kematian ibu) tersebut (Laeis, 2010). Para bidan 

mempunyai peranan penting untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan di 

Indonesia yang masih cukup tinggi. Depkes sudah mencanangkan setiap 

persalinan harus ditolong oleh tenaga terlatih dan itu menjadi tantangan para ahli 

kebidanan termasuk bidan. Oleh karena itu para mahasiswa kebidanan sebagai 

calon bidan perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang cukup 

mengenai asuhan kebidanan ibu bersalin/ melahirkan agar bisa menjadi bidan 

yang terlatih yang kelak bisa membantu menurunkan AKI. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga yaitu 

keharmonisan keluarga itu penting agar anak bisa berhasil dalam belajarnya. 

Dengan adanya keharmonisan dalam keluarga akan mempengaruhi pada prestasi 

belajar anak. Adanya bimbingan, pengawasan, perhatian, kasih sayang serta 

kenyamanan dalam keluarga akan mempengaruhi pada perilaku belajar anak dan 

akhirnya akan berpengaruh pada prestasi belajar mereka. Oleh sebab itu penulis 

berasumsi bahwa ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 
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belajar anak. Dari keterangan di atas menjadikan penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang hubungan keharmonisan keluarga dengan prestasi 

balajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa D IV Kebidanan FK UNS. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat keharmonisan keluarga mahasiswa DIV 

Kebidanan FK UNS  

b. Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar Asuhan Kebidanan II 

mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS  

c. Untuk mengetahui tingkat hubungan antara keharmonisan keluarga dengan 

prestasi belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK 

UNS 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar Asuhan 

Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS  

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Keluarga  

Diharapkan orang tua bisa memahami pentingnya mewujudkan 

keharmonisan dalam keluarga, memberikan perhatian, pengawasan dan 

motivasi belajar pada anak-anaknya agar memperoleh prestasi belajar 

yang optimal.  

b. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa mengetahui pentingnya menjalin hubungan yang baik dalam 

keluarga yang nantinya akan berdampak pada prestasi belajar mereka.  

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan pendidik dapat menciptakan suasana yang menyenangkan 

saat belajar, sehingga peserta didik semakin termotivasi untuk belajar 

agar bisa mencapai prestasi belajar yang optimal. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Keharmonisan Keluarga 

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga 
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Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan setiap 

individu mempunyai peran masing-masing (Fatimah, 2007 : 8). Di 

dalam sebuah keluarga, setiap orang tua bertanggung jawab 

memikirkan dan mengusahakan agar dalam keluarga senantiasa 

tercipta dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan 

anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan 

hidup dalam keluarga. Sebab telah menjadi bahan kesadaran para 

orang tua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan 

pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang 

terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis (Maria, 2007). 

Monica (dalam Fatimah, 2007 : 13) mengatakan bahwa keluarga 

mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi pendidikan, fungsi 

sosialisasi, fungsi pemenuhan kesehatan, fungsi ekonomi, fungsi 

mendapatkan status sosial, fungsi religius, fungsi rekreasi, fungsi 

reproduksi, fungsi afeksi. 

 

1) Fungsi pendidikan  

Keluarga yang berperan dan bertanggung jawab besar terhadap 

pendidikan anak-anaknya sampai dewasa, menyangkut 

penanaman, pembimbingan atau pembiasaan nilai-nilai agama, 

budaya dan ketrampilan-ketrampilan tertentu yang bermanfaat 

bagi anak (Yusuf, 2002 : 40). 
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2) Fungsi sosialisasi 

Orang tua atau keluarga diharapkan mampu menciptakan 

kehidupan sosial yang mirip dengan kehidupan luar. 

3) Fungsi pemenuhan kesehatan 

Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan 

yang primer dalam rangka melindungi dan pencegahan 

terhadap penyakit yang mungkin dialami keluarga. 

4) Fungsi ekonomi 

Sebuah keluarga diharapkan bisa menjadi keluarga yang 

produktif, yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi 

dengan memanfaatkan sumber daya keluarga. 

5) Fungsi mendapatkan status sosial 

Dari keluarga dapat dilihat dan dikategorikan strata sosial oleh 

keluarga lain dalam lingkungan tempat tinggal. 

6) Fungsi religius 

Keluarga merupakan tempat belajar tentang agama dan 

mengamalkan ajaran keagamaan. 

7) Fungsi rekreasi 

Keluarga merupakan tempat untuk melakukan kegiatan yang 

dapat mengurangi ketegangan akibat berada diluar rumah. 

8) Fungsi reproduksi 

Keluarga tidak hanya untuk mengembangkan keturunan, tetapi 

juga merupakan tempat untuk mengembangkan fungsi 
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reproduksi secara universal, diantaranya seks yang sehat dan 

berkualitas, serta pendidikan seks. 

9) Fungsi afeksi 

Keluarga merupakan tempat yang utama untuk pemenuhan 

kebutuhan psikososial sebelum anggota keluarga berada diluar 

rumah.  

Untuk membentuk keluarga yang harmonis sehingga tercipta 

kebahagiaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

perhatian, penambahan pengetahuan, pengenalan diri, pengertian, 

sikap menerima, peningkatan usaha, penyesuaian (Fatimah, 2007 : 

15). 

1) Perhatian  

Seluruh keluarga harus saling memperhatikan satu dengan yang 

lain pada setiap kejadian dan peristiwa. 

2) Penambahan pengetahuan 

Semua anggota keluarga harus saling memotivasi dan mendorong 

anggota keluarga yang lain untuk selalu menambah pengetahuan 

sepanjang hidup (life long education). Semua anggota keluarga 

perlu mengetahui setiap perubahan dan mengikuti perkembangan 

yang ada dalam keluarga. 

3) Pengenalan diri 

Setiap anggota keluarga perlu mengenali diri sendiri dan anggota 

keluarga yang lain. Pengenalan ini meliputi kemampuan, 
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kesanggupan, kesenangan, dan lain-lain. Pengenalan diri yang baik 

memupuk saling pengertian. 

4) Pengertian 

Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah tercapai, akan 

mempermudah dalam menyoroti kejadian atau peristiwa yang 

terjadi dalam keluarga. Antara anggota keluarga harus saling 

mengerti baik kebutuhan ataupun keinginan. Adanya saling 

pengertian akan mengurangi timbulnya masalah. 

5) Sikap menerima 

Setiap anggota keluarga harus yakin bahwa ia diterima dan menjadi 

bagian dalam keluarganya. Setiap anggota keluarga berhak atas 

kasih sayang dari anggota yang lain, sebaliknya semua anggota 

harus menunaikan tugas dan kewajibannya masing-masing. Setiap 

hak harus diikuti kewajiban. Menerima kekurangan itu sulit, maka 

setiap menerima terhadap kekurangan itu sangat perlu agar tidak 

menimbulkan kekesalan atau kekecewaan. Kekecewaan yang 

disebabkan karena kegagalan dapat merusak suasana keluarga. 

6) Peningkatan usaha 

Setiap anggota keluarga perlu melakukan peningkatan usaha agar 

tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan 

usaha disesuaikan dengan tingkat kemampuan baik pribadi, materi 

maupun kondisi lain. Sebagai hasil peningkatan usaha tentu akan 

timbul perubahan-perubahan lagi. 
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7) Penyesuaian  

Setiap anggota keluarga harus mengikuti setiap perubahan, baik 

dari pihak anak, orang tua atau keluarga lain. Penyesuaian ini 

meliputi perubahan pada diri sendiri maupun perubahan anggota 

keluarga yang lain. 

Hasil penelitian para ahli psikologi dan sosiologi menunjukkan 

bahwa kurang lancarnya komunikasi dalam kehidupan keluarga 

merupakan salah satu penyebab timbul dan berkembangnya beberapa 

permasalahan yang gawat dalam keluarga (Sukmanti, 2005). Jadi 

dalam keluarga harus tercipta hubungan (komunikasi) yang baik. 

Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan waktu yang tepat 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada maka pesan 

yang akan disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh seluruh 

anggota keluarga (Puji dan Nurhainun, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang didalamnya 

terjadi hubungan yang serasi dan seimbang dimana setiap anggota 

keluarga menyadari dan mengakui hak dan kewajibannya masing-

masing (Puji dan Nurhainun, 2006). Jadi keharmonisan keluarga itu 

akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat 

berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya (Hawari, 2004 : 808). 

b. Aspek- aspek Keharmonisan Keluarga 
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Hawari (2004 : 805) mengemukakan ada enam aspek sebagai suatu 

pegangan keluarga harmonis, yaitu menciptakan kehidupan beragama 

dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai 

komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar 

sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim 

serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. 

Dalam keluarga yang harmonis juga terdapat unsur terpenuhinya 

kebutuhan dasar anggota keluarga (Puji dan Nurhainun, 2006). 

1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga 

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan 

terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini 

penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika 

kehidupan. Jadi semua aturan dan tata tertib dalam keluarga harus 

berdasarkan nilai-nilai moral dan etika agama dengan inti saling 

menyayangi. Keluarga berkewajiban mengajarkan atau 

membiasakan anggotanya untuk mempelajari dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. Landasan utama dalam kehidupan 

keluarga adalah kasih sayang. Menurut hasil penelitian ternyata 

keluarga yang tidak religius, yang komitmen agamanya lemah, dan 

keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama 

sekali, mempunyai resiko empat kali untuk tidak berbahagia dalam 

keluarganya (Hawari, 2004 : 805).  

2) Mempunyai waktu bersama keluarga  
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Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk 

bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan 

bersama dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, 

termasuk masalah mengenai belajar anak. Dengan kondisi yang 

seperti ini maka anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan 

diperhatikan orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di 

rumah (Hawari, 2004 : 806). 

3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga 

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya 

keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya komunikasi yang 

baik antara orang tua dan anak akan membantu orang tua dalam 

membina anak. Apabila sikap saling pengertian sudah ada antara 

orang tua dan anak maka anak akan dapat terbuka dengan mereka, 

berbagai masalah yang dirasakan oleh anak akan dapat dicurahkan 

kepada orang tua. Selanjutnya orang tua dapat menanggapi dan 

membantu anak dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu, 

termasuk kesulitan dalam belajar (Ida dan Panut, 2005 : 159). 

Sikap seperti ini akan menjadikan anak senang dan termotivasi 

untuk belajar sehingga anak bisa meraih prestasi yang baik. 

4) Saling menghargai antar sesama anggota kelurga 

Murni (dalam Maria, 2007) mengatakan bahwa keluarga 

yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi 

setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan 
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mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak 

dengan lingkungan yang lebih luas. Seorang anak harus bisa 

menghargai pendapat orangtua. Begitu juga orangtua bisa 

menghargai pendapat anak, yaitu dengan tidak merendahkan, 

melecehkan dan menekan anak (Willis, 2008 : 157). Orang tua juga 

harus bisa menghargai prestasi anak atau sikap anak (Hawari, 2004 

: 806). 

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan 

keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yng 

minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi 

menyenangkan. Di dalam keluarga harmonis setiap anggota 

keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin 

dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan 

(Hawari, 2004 : 333). 

 

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga 

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga 

menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu 

keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota 

keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan 

akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat 
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diwujudkan dengan adanya kebersamaan. Selain itu, untuk 

mempererat hubungan antar anggota keluarga juga bisa 

diwujudkan dengan menciptakan suasana rumah yang harmonis, 

penuh kasih sayang dan perhatian (Willis, 2008 : 21). 

7) Terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga 

Dalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai tugas yang harus 

dipenuhi, yaitu memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian 

kepada anak-anaknya (Ahmadi, 1999 : 246). Anak-anak 

sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena anak 

belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. 

Dengan kondisi keluarga yang harmonis maka akan 

mempengaruhi perkembangan emosi anak yang selanjutnya akan 

berpengaruh pada perilaku belajarnya dan akan berdampak pada 

prestasi belajarnya (Willis, 2008 : 71). Dengan adanya 

ketidakharmonisan dalam keluarga maka akan menghambat usaha 

belajar anak dalam meraih kesuksesan (Ahmadi, 1999 : 287). 

Beberapa faktor keluarga yang bisa menghambat dan mengganggu 

kemajuan belajar anak dalam meraih kesuksesan yaitu faktor orang 

tua, faktor suasana rumah, faktor ekonomi rumah (Ahmadi, 1999 

287). 

1) Faktor orang tua 

Faktor orang tua merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak. Orang tua yang 
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dapat mendidik anak-anaknya dengan cara memberikan 

pendidikan yang baik tentu akan sukses dalam belajarnya. 

Sebaliknya, orang tua yang tidak mengindahkan pendidikan 

anak-anaknya, acuh tak acuh, bahkan tidak memperhatikan 

sama sekali tentu tidak akan berhasil dalam belajarnya 

(Ahmadi, 1999 : 288).  

Dengan tidak adanya bimbingan dari orang tua maka 

anak akan menemui kesulitan balajar dan kemudian segan 

untuk belajar. Sebaliknya orang tua yang terlalu memaksa dan 

mengejar-ngejar anaknya untuk belajar tanpa istirahat agar 

dapat prestasi yang tinggi merupakan sikap orang tua yang 

salah karena hal itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan dan 

menimbulkan kesukaran dalam belajar (Ahmadi, 1999 : 288). 

Sikap orang tua yang salah ini bisa menyebabkan anak menjadi 

benci belajar, anak menjadi tidak memiliki motivasi untuk 

belajar sehingga hal ini akan berpengaruh pada prestasi belajar 

mereka. 

Faktor lain yang masih ada hubungannya dengan faktor 

orang tua adalah hubungan orang tua dengan anak. Kasih 

sayang dari orang tua, perhatian dan penghargaan kepada 

anak-anaknya menimbulkan mental yang sehat bagi anak. 

Sebaliknya kurangnya kasih sayang, sikap keras, acuh tak acuh 

akan menimbulkan tekanan-tekanan batin pada anak. Kasih 
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sayang orang tua dapat berupa meluangkan waktunya untuk 

anak, menanggapi masalah-masalah yang dihadapi anak, 

berbincang-bincang, bergurau, membicarakan kebutuhan anak 

dan keluarga. Kasih sayang ini hanya ada dalam keluarga 

harmonis. Sikap seperti ini akan menjadikan anak senang dan 

termotivasi untuk belajar sehingga anak bisa meraih prestasi 

yang baik. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari 

orang tua juga akan memajukan belajar anak (Ahmadi, 1999 : 

289). 

2) Faktor suasana rumah  

Suasana rumah yang terlalu gaduh dan ramai, tegang, 

terlalu banyak cekcok akan membuat anak menjadi sedih, 

kecewa dan tekanan batin terus menerus. Akibatnya anak tidak 

betah di rumah. Sebaliknya, suasana rumah yang selalu dibuat 

menyenangkan, tentram, damai akan membuat anak menjadi 

betah di rumah sehingga akan menguntungkan bagi kemajuan 

belajar anak. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah 

hubungan orang tua yang kurang harmonis, sering bertengkar 

dihadapan anak, hubungan kakak adik yang kurang harmonis, 

keributan dan konflik diantara sesama anak (Ahmadi, 1999 : 

290). 

3) Faktor ekonomi rumah 
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Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga 

juga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keharmonisan keluarga (Maria, 2007). Jorgensen ( dalam 

Maria, 2007) menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin 

tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya 

stabilitas dan kebahagiaan keluarga. Tetapi tidak berarti 

rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak 

bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh 

terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang 

sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi 

dan inilah nantinya yang akan menimbulkan konflik dalam 

keluarga. 

 Latar belakang orang tua juga berpengaruh dalam sebuah 

keluarga, yaitu faktor pekerjaan orang tua, pendidikan orang 

tua, tingkat sosial ekonomi orang tua, wawasan orang tua 

(Syamsudin, 2008). 

 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Hal-hal pokok mengenai belajar ada tiga (Suryabrata, 2004 : 

232), yaitu : 

1) Bahwa belajar itu membawa perubahan 
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2) Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya 

kecakapan baru 

3) Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja) 

Prestasi dapat diartikan hasil yang diperoleh karena adanya 

aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar merupakan 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena 

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar (Ridwan, 2008). Winkel (dalam Ridwan, 

2008) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya. Sedangkan menurut S. Nasution (dalam Ridwan, 2008) 

prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang 

dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika 

seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria 

tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang 

mahasiswa setelah melalui proses belajar. Hal ini dapat diukur 

dengan tes. Nilai tes ini digunakan untuk menentukan KHS 

mahasiswa. 
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Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan 

sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai setiap bidang studi setelah mengalami proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah 

diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan 

tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa (Ridwan, 

2008). Norma prestasi belajar di perguruan tinggi ditunjukkan 

dengan menggunakan simbol huruf A, B, C, D, dan E. Ini dipakai 

untuk menetapkan indeks prestasi mahasiswa, baik pada setiap 

semester maupun pada akhir penyelesaian studi (Syah, 2008 : 153). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Untuk mencapai prestasi belajar anak sebagaimana yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar (Ridwan, 2008). Faktor-faktor yang 

mempegaruhi prestasi belajar ada dua, yaitu : 

1) Faktor intern, yaitu faktor yang timbul dalam diri individu itu 

sendiri. Faktor ini meliputi kecerdasan / intelegensi, bakat, 

minat, motivasi. 

2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. 

Faktor ini meliputi faktor keluarga, keadaan sekolah, lingkungan 

masyarakat. 

Dari beberapa faktor diatas, faktor keluarga sangat berpengaruh 

pada keberhasilan anak, yaitu keluarga yang harmonis (Alim, 
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2009). Adanya rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat 

seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa 

aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang 

menambah motivasi untuk belajar sehingga akan mempengaruhi 

belajar mereka. Dengan meningkatnya motivasi atau dorongan 

belajar maka akan mempengaruhi hasil atau prestasi belajar anak 

(Ridwan, 2008). 

3. Asuhan Kebidanan II (Persalinan) 

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi, kegiatan dan tanggung 

jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien yang 

memiliki kebutuhan / masalah kebidanan dalam bidang kesehatan, 

termasuk salah satunya adalah kesehatan ibu masa persalinan. Tujuan 

asuhan kebidanan adalah menjamin kepuasan dan kesehatan ibu dan 

bayinya sepanjang siklus reproduksi, mewujudkan keluarga bahagia 

dan berkualitas melalui pemberdayaan perempuan dan keluarganya 

dengan menumbuhkan rasa percaya diri (Pengurus Pusat Ikatan Bidan 

Indonesia, 2005 : 126).  

Dalam melaksanakan praktek, bidan harus mampu memberikan 

asuhan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan terhadap ibu 

melahirkan. Oleh karena itu, mahasiswa akademi kebidanan diberikan 

mata kuliah asuhan kebidanan II (persalinan). Tujuan mata kuliah ini 

adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 
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memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dengan 

pendekatan manajemen kebidanan, didasari konsep-konsep, sikap dan 

keterampilan serta hasil evidence based dalam praktik antenatal yang 

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dengan pokok 

bahasan konsep dasar persalinan, kebutuhan dasar pada ibu dalam 

proses persalinan, asuhan pada setiap kala persalinan, deteksi dini 

komplikasi persalinan dan cara penanganannya, asuhan kebidanan 

pada bayi segera setelah lahir, cara pendokumentasian asuhan masa 

persalinan. Proses pembelajaran teori mata kuliah ini dilaksanakan di 

kelas dengan menggunakan ceramah, diskusi, seminar dan penugasan. 

Sedangkan untuk pembelajaran praktek dilaksanakan di kelas, 

laboratorium (baik di kampus maupun di lahan praktek) dengan 

menggunakan metoda simulasi, demontrasi, role play. Evaluasi dari 

pembelajaran mata kuliah ini tidak hanya dari nilai ujian teori saja, 

tetapi juga nilai ujian skill atau ketrampilan.  

Dengan diberikannya mata kuliah asuhan kebidanan II ini, kelak 

diharapkan mahasiswa yang telah lulus menjadi bidan bisa 

memberikan asuhan selama persalinan sesuai dengan kompetensi 

bidan yang ke-4 di Indonesia (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 

2005 : 153). 

4. Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Prestasi Belajar 

Keluarga mempunyai fungsi penting dalam menciptakan 

ketentraman batin anak. Bila anak merasakan adanya kehangatan, 
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kasih sayang dan ketentraman orang tua terhadap dirinya, maka 

jiwanya akan tentram, dengan begitu hubungan orang tua dan anak 

bisa harmonis (Ida dan Panut, 2005 : 160). Di dalam sebuah keluarga 

harus tercipta hubungan (komunikasi) yang harmonis (Puji dan 

Nurhainun, 2006). Hubungan yang baik antara orang tua dan anak 

akan membantu pembinaan anak tersebut. Keluarga yang harmonis 

akan selalu memberikan masukan-masukan kepada anggota keluarga 

jika dalam anggota keluarga menemui suatu kesulitan.  

Orang tua yang selalu memberikan dukungan terhadap anaknya 

dalam belajar akan dapat mendorong anaknya untuk dapat berprestasi 

baik. Sikap saling pengertian antara orang tua dan anak akan 

membawa dampak yang baik. Anak akan dapat terbuka kepada 

mereka, berbagai masalah yang dirasakan oleh anak dapat dicurahkan 

kepada orang tua kemudian orang tua dapat menanggapi dan 

membantunya dalam menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Dengan 

sikap terbuka anak kepada orang tua itu akan memudahkan orang tua 

melakukan bimbingan kepada anaknya. Demikian juga masalah 

belajar pada diri anak, jika anak malas belajar, tidak berprestasi atau 

prestasinya menurun maka orang tua bisa memberikan dorongan atau 

semangat belajar pada anaknya sehingga perilaku belajarnya berubah 

dan prestasi belajar anak akan membaik. 

Selain hubungan baik antara orang tua dan anak, hubungan yang 

baik antar anak dalam keluarga juga diperlukan agar keluarga menjadi 
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harmonis. Misalnya dalam hal pelajaran, seorang kakak akan dengan 

senang hati memberikan jalan keluar jika ada adiknya mengalami 

kesulitan belajar. Adanya perasaan saling menyayangi dan mengasihi, 

adanya perasaan saling menghargai dan menghormati serta saling 

membantu satu sama lain itu akan membuat hubungan antar anak akan 

menjadi harmonis (Puji dan Nurhainun, 2006). Semua itu akan 

mempengaruhi pada perilaku belajar anak, yang mana itu akan 

berdampak pada prestasi belajarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Keharmonisan keluarga : 
- Menciptakan kehidupan 

beragama dalam keluarga 
- Mempunyai waktu 

bersama keluarga 
- Mempunyai komunikasi 

yang baik antar anggota 
keluarga 

- Saling menghargai antar 
sesama anggota keluarga 

- Kualitas dan kuantitas 

Faktor-faktor prestasi 
belajar : 
- Kecerdasan 
- Bakat  
- Minat  
- Motivasi  
- Keadaan sekolah 
- Lingkungan masyarakat  
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Keterangan        : 

  

 

  

 

 

 

 

C. Hipotesis  

Ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Perilaku 
Belajar 

Prestasi 
Belajar 

: 

: 

Diteliti  

Tidak diteliti  
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A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Pada penelitian observasional analitik, 

hasil penelitian sampai pada taraf pengambilan kesimpulan yang berlaku 

secara umum. Pengambilan keputusannya dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik (Taufiqurrahman, 2008 : 8). Sedangkan pendekatan cross 

sectional yang dimaksud disini adalah peneliti mencari hubungan antara 

keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar mahasiswa dengan 

melakukan pengukuran sesaat. Pada pendekatan ini tidak ada tindak lanjut 

atau follow up (Sastroasmoro, 2008 : 113). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di DIV Kebidanan FK UNS pada bulan 

Juni 2010. 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008 : 117). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS semester IV. 
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D. Sampel dan Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan total populasi untuk 

penelitian, yaitu sejumlah 55 orang, dimana 20 orang diambil secara 

random untuk tryout (uji coba) kuesioner dan 35 orang untuk sampel. 

Menurut Sugiyono (2008 : 131), ukuran sampel penelitian adalah antara 30 

sampai 500. Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan 

mengundi mahasiswa yang menjadi uji coba kuesioner (sebanyak 20 

orang) dan mahasiswa yang menjadi sampel (sebanyak 35 orang) sesuai 

nomor absen yang keluar. 

 

E. Kriteria Restriksi 

Kriteria restriksi adalah suatu kriteria yang menentukan dapat 

tidaknya sampel tersebut digunakan (Hidayat, 2007 : 68). Kriteria ini 

digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi diperlukan dalam upaya untuk 

mengendalikan variabel penelitian yang tidak diteliti, tetapi memiliki 

pengaruh terhadap variabel independen (Hidayat, 2007 : 69). 

1. Kriteria inklusi, yaitu kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel (Hidayat, 

2007 : 68). Yang termasuk dalam kriteria inklusi penelitian ini adalah 

mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS semester IV yang telah 

menempuh mata kuliah Asuhan Kebidanan II. 
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2. Kriteria eksklusi, yaitu kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian karena beberapa sebab (Hidayat, 2007 : 68). Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

a. Mahasiswa yang tidak bersedia untuk diteliti 

b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan tertentu saat penelitian. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan 

peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat 

terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan 

berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian (Hidayat, 

2007 : 87). Dalam penelitian ini terdapat 2 definisi operasional, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) : Keharmonisan keluarga 

Keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang didalamnya 

terjadi hubungan yang serasi dan seimbang dimana setiap anggota 

keluarga menyadari dan mengakui hak dan kewajibannya masing-

masing.  

 

 

2. Variabel terikat (dependent) : Prestasi belajar Asuhan Kebidanan II 
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Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang mahasiswa 

setelah melalui proses belajar. Metode yang digunakan oleh DIV 

kebidanan FK UNS dalam memberikan nilai pada mahasiswa adalah 

dengan menggunakan sistem penilaian PAP. Pada penelitian ini nilai 

yang diambil adalah nilai Asuhan Kebidanan II mahasiswa semester 

IV DIV Kebidanan FK UNS. 

 

G. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode dan instrumen pengumpulan data adalah suatu cara dan alat 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan 

dalam penelitian.  

1. Data keharmonisan keluarga. 

a. Sumber data : mahasiswa. 

b. Metode         : kuesioner 

c. Instrumen     : daftar pertanyaan dalam bentuk skala model Likert 

Data keharmonisan keluarga dalam penelitian ini disusun dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Pada penelitian ini penulis 

akan menggunakan kuesioner tetutup, yaitu sejumlah pertanyaan yang 

jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. 
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Pemberian skor dalam kuesioner ini menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang tentang gejala atau masalah yang ada di masyarakat atau 

dialaminya (Hidayat, 2007 : 102). Jawaban dari skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif berupa 

kata-kata yaitu selalu, kadang-kadang, tidak pernah.  

 

Tabel 3.1 Penskoran kuesioner dengan Skala Likert 

Alternatif jawaban Nilai pernyataan 
positif 

Nilai pernyataan 
negatif 

Selalu 
Kadang-kadang 

Tidak pernah 

3 
2 
1 

1 
2 
3 

 

d. Penyusunan Instrumen  

Kuesioner disusun dengan menggunakan indikator 

keharmonisan keluarga yang diperoleh dari enam aspek 

keharmonisan keluarga menurut Hawari (2004 : 805). Dalam 

penyusunan kuesioner, penulis mengadaptasi dari tesis mahasiswa 

psikologi UGM (Maria, 2007), KTI mahasiswa DIV kebidanan FK 

UNS (Asih, 2009), dan dengan dimodifikasi oleh penulis dengan 

menggunakan sumber-sumber yang diperoleh penulis (Hawari, 

2004 : 333, 805-808). 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi kuesioner keharmonisan keluarga 

Aspek : 
Indikator 

Pernyataan 
 

Positif    Negatif 

Total Nomor 
Butir 

1. Menciptakan kehidupan 
beragama dalam keluarga 
a. Mengajarkan anggota 

keluarga untuk 
mempelajari dan 
mengamalkan ajaran 
agama 

b. Membiasakan anggota 
keluarga untuk 
mengamalkan ajaran 
agama 

c. Aturan dan tata tertib 
keluarga berdasarkan 
nilai-nilai moral dan 
etika agama 

2. Mempunyai waktu 
bersama keluarga 
a. Meluangkan waktu 

untuk berkumpul 
bersama keluarga 

b. Mempunyai waktu 
untuk menemani dan 
mendengarkan masalah 
dan keluhan anak 

3. Mempunyai komunikasi 
yang baik antar anggota 
keluarga 
a. Berkomunikasi yang 

baik 
b. Saling terbuka antar 

anggota keluarga 
c. Saling pengertian dan 

membantu antar 
anggota keluarga 
 

4. Saling menghargai antar 
sesama anggota keluarga 
a. Memberi penghargaan 

atas prestasi yang 
dicapai anak 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
2 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

 
        2 
 
 

 
 

 
2 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
4 
 

 
4 
 
 
 
 
 

 
4 
 

4 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 

1, 2, 3, 
4 
 
 

 
5, 6, 7, 

8 
 

 
9, 10, 
11, 12 

 
 
 

 
13, 14, 
15, 16 

 
17, 18, 
19, 20 

 
 
 
 
 

21, 22, 
23, 24 
25, 26, 
27, 28 
29, 30, 
31, 32 

 
 
 

33, 34, 
35, 36 
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b. Sikap saling 
menghargai antar 
sesama anggota 
keluarga 

5. Kualitas dan kuantitas 
konflik yang minim 
a. Minimnya perselisihan 

dan pertengkaran 
b. Penyelesaian masalah 

dengan cara baik-baik 
6. Adanya hubungan atau 

ikatan yang erat antar 
anggota keluarga 
a. Adanya kebersamaan 

 
b. Suasana rumah yang 

harmonis dan penuh 
kasih sayang 

c. Adanya perhatian 
orang tua  

7. Terpenuhinya kebutuhan 
dasar anggota keluarga 
a. Kebutuhan makan 

terpenuhi 
b. Tempat tinggal yang 

layak 
c. Kebutuhan pakaian 

terpenuhi 

3 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 
 

 
2 

 
2 

 
2 

3 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 
 

 
2 

 
2 

 
2 

6 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

 
4 
 

4 
 
 

4 
 
 

 
4 
 

4 
 

4 

37, 38, 
39, 40, 
41, 42 

 
 
 
43, 44, 
45, 46 
47, 48, 
49, 50 

 
 

 
51, 52, 
53, 54 
55, 56, 
57, 58 

 
59, 60, 
61, 62 

 
 
63, 64, 
65, 66 
67, 68, 
69, 70 
71, 72, 
73, 74 

Total 37 37 74 74 
 

e. Uji Validitas 

Kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data pada 

penelitian ini perlu uji validitas dan reliabilitas. Untuk itu maka 

kuesioner tersebut harus dilakukan uji coba “trial” di lapangan. 

Responden yang digunakan untuk uji coba sebaiknya yang 

memiliki ciri-ciri responden dari tempat di mana penelitian tersebut 

dilaksanakan. Agar memperoleh distribusi nilai hasil pengukuran 

mendekati normal, maka sebaiknya jumlah responden untuk uji 
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coba paling sedikit 20 orang (Notoatmodjo, 2005 : 129). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan 20 orang mahasiswa DIV 

kebidanan FK UNS semester IV untuk uji coba kuesioner yang 

diambil secara acak. Uji coba ini dilakukan pada bulan Juni 2010. 

Hasil-hasil uji coba ini kemudian digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana alat ukur (kuesioner) yang telah disusun tadi memiliki 

“validitas” dan “reliabilitas”. Suatu alat ukur harus mempunyai 

kriteria “validitas” dan “reliabilitas”. 

1) Uji validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan / keshahihan seluruh instrumen. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006 : 134). Uji validitas 

suatu butir soal instrumen dilakukan dengan menghitung 

derajad korelasi skor butir soal tersebut dengan skor total 

keseluruhan butir dalam satu variabel. Derajad korelasi 

ditentukan dengan rumus Pearson Product Moment (rhitung) 

dengan taraf signifikasi 5%.  

Rumus : 

rxy = 
  

      2222 






YYNXXN

YXXYN
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Keterangan: 

N       = Jumlah subyek  

X       = Skor tiap item 

Y       = Skor total 

(ΣX)2   = Kuadrat jumlah skor item 

∑X2    = Jumlah kuadrat skor item 

(ΣY)2   = Kuadrat jumlah skor item 

∑Y2    = Jumlah kuadrat skor item 

rxy      = Koefisien korelasi antara X dan Y 

Pengujian validitas dengan bantuan program SPSS 17 for 

Windows. Kriteria keputusan: 

rhitung > rtabel  maka item dikatakan valid. 

rhitung < rtabel  maka item dikatakan tidak valid. 

(Sugiyono, 2008 : 182)   

 Hasil uji validitas kuesioner keharmonisan keluarga yang 

berisi 74 item pernyataan, 42 item valid dan 32 item tidak 

valid.  

  Tabel 3.3 Validitas Keharmonisan Keluarga 

Item pernyataan rhitung rtabel Validitas item 

P1 0,534 0,444 Valid 

P4 0,604 0,444 Valid 

P6 0,480 0,444 Valid 

P7 0,664 0,444 Valid 

P9 0,532 0,444 Valid 
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P11 0,526 0,444 Valid 

P13 0,586 0,444 Valid 

P16 0,445 0,444 Valid 

P18 0,697 0,444 Valid 

P19 0,481 0,444 Valid 

P22 0,768 0,444 Valid 

P23 0,519 0,444 Valid 

P26 0,573 0,444 Valid 

P27 0,681 0,444 Valid 

P29 0,551 0,444 Valid 

P31 0,470 0,444 Valid 

P34 0,550 0,444 Valid 

P35 0,540 0,444 Valid 

P36 0,445 0,444 Valid 

P37 0,521 0,444 Valid 

P40 0,720 0,444 Valid 

P41 0,550 0,444 Valid 

P43 0,557 0,444 Valid 

P45 0,738 0,444 Valid 

P46 0,627 0,444 Valid 

P47 0,472 0,444 Valid 

P50 0,527 0,444 Valid 

P51 0,470 0,444 Valid 

P53 0,494 0,444 Valid 

P54 0,586 0,444 Valid 

P56 0,573 0,444 Valid 
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P57 0,526 0,444 Valid 

P60 0,521 0,444 Valid 

P61 0,687 0,444 Valid 

P63 0,562 0,444 Valid 

P66 0,558 0,444 Valid 

P67 0,474 0,444 Valid 

P68 0,510 0,444 Valid 

P70 0,474 0,444 Valid 

P71 0,673 0,444 Valid 

P73 0,560 0,444 Valid 

P74 0,732 0,444 Valid 

 

 Untuk 32 (tiga puluh dua) pernyataan yang tidak valid yaitu 

nomor 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 

33, 38, 39, 42, 44, 48, 49, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 65, 69,72. 

Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa butir pernyataan 

yang valid yang akan langsung dipakai untuk kuesioner 

penelitian, sedangkan untuk butir pernyataan yang tidak valid 

di “drop” (dihilangkan). 

2) Uji reliabilitas  

Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Alpha. 
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Rumus : 
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k
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11 1
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Keterangan : 

 r11       : reliabilitas instrumen 

 k        : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑σb
2  : jumlah varians butir 

σ1
2       : varians total 

Kriteria keputusan: 

Jika nilai koefisien reliabilitas Alpha > 0,60 maka instrumen 

memiliki reliabilitas tinggi (Juliandi, 2009). 

Hasil uji reliabilitas kuesioner keharmonisan keluarga 

yang berisi 42 item pernyataan yang valid menunjukkan bahwa 

kuesioner tersebut reliabel dengan nilai rhitung>rtabel yaitu 0,949.  

2. Data prestasi belajar asuhan kebidanan II 

a. Sumber data : daftar nilai 

b. Metode         : dokumentasi 

 Sumber informasi dokumentasi pada dasarnya adalah 

semua bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen. 

Sedangkan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli 

(Hidayat, 2007 : 100). 

c. Instrumen     : lembar pencatatan nilai  
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d. Penggunaan : peneliti datang ke bagian dokumentasi akademi 

kebidanan, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam 

lembar pencatatan. 

Cara memperoleh data nilai prestasi belajar asuhan kebidanan 

II dilakukan dengan mengambil nilai dari dokumentasi prestasi 

belajar asuhan kebidanan II dalam Kartu Hasil Studi (KHS) 

mahasiswa semester IV DIV Kebidanan FK UNS. 

 

H. Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah mengubah data menjadi informasi. Dalam 

penelitian ini terdapat 2 variabel yang harus diolah datanya yaitu : 

1. Data Kuesioner Keharmonisan Keluarga  

 Data yang telah terkumpul di proses dalam 3 tahapan yaitu : 

a. Editing 

   Editing adalah data upaya untuk memeriksa kembali apakah 

data yang telah terkumpul cukup baik dan dapat segera 

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Pada penelitian 

ini, data kuesioner telah terkumpul semua sejumlah 35 (tiga 

puluh lima). Dan kuesioner telah diisi secara lengkap oleh 

responden. 

b. Coding 

   Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric 

(angka) terhadap data yang terkumpul. Pada penelitian ini, data 
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kuesioner yang terkumpul telah diberi kode untuk memudahkan 

melihat dalam proses selanjutnya. 

c. Data Entry 

   Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master tabel atau database computer. 

Data kuesioner keharmonisan keluarga telah dimasukkan ke 

dalam database komputer. Setelah data dimasukkan dalam 

komputer dan diproses dengan menggunakan program SPSS 17 

for Windows, maka diperoleh nilai terendah, nilai tertinggi, 

mean dan standar deviasi dari hasil kuesioner. Dengan data itu 

maka bisa dibuat data interval, yang selanjutnya bisa diketahui 

frekuensi responden yang ada pada data interval tersebut.  

2. Data Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan II  

 Data yang telah terkumpul di proses dalam 3 tahapan yaitu : 

a. Editing 

 Editing adalah data upaya untuk memeriksa kembali apakah 

data yang telah terkumpul cukup baik dan dapat segera 

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Untuk data 

prestasi belajar asuhan kebidanan II ini, data nilai prestasi 

belajar mahasiswa telah tertulis semua pada lembar pencatatan 

dan siap untuk proses berikutnya. 
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b. Coding 

  Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) 

terhadap data yang terkumpul. Pada data nilai prestasi belajar 

mahasiswa telah diberi kode untuk memudahkan melihat dalam 

proses selanjutnya. 

c. Data Entry 

  Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master tabel atau database computer. 

Data nilai indeks prestasi mahasiswa telah dimasukkan ke dalam 

database komputer. Setelah data dimasukkan dalam komputer 

dan diproses dengan menggunakan program SPSS 17 for 

Windows, maka diperoleh nilai terendah, nilai tertinggi, mean 

dan standar deviasi dari nilai indeks prestasi mahasiswa. Dengan 

data itu maka bisa dibuat data interval, yang selanjutnya bisa 

diketahui frekuensi responden yang ada pada data interval 

tersebut.  

3. Analisis Korelasi 

  Setelah kedua data dimasukkan dalam data base komputer, langkah 

berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data penelitian 

dengan menggunakan uji statistik korelasi Pearson Product Moment. 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel dimana data kedua 

variabel berbentuk interval. 
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Keterangan:  

N       = Jumlah subyek  

X       = Skor tiap item 

Y       = Skor total 

(ΣX)2 = Kuadrat jumlah skor item 

∑X2   = Jumlah kuadrat skor item 

(ΣY)2  = Kuadrat jumlah skor item 

∑Y2   = Jumlah kuadrat skor item 

 rxy     = Koefisien korelasi antara X dan Y 

Tabel 3.4 

Panduan Interpretasi Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Kekuatan 
Korelasi, Nilai p dan Arah Korelasi 

No Parameter Nilai Interprestasi 

1 Kekuatan 
Korelasi (r) 

0,00-0,199 Sangat Lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

2 Nilai p P < 0,05 Terdapat korelasi yang 
bermakna antara dua 
variabel yang diuji 

P > 0,05 Tidak terdapat korelasi 
yang bermakna antara 
dua variabel yang diuji 
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3 Arah 
Korelasi 

+ (positif) Searah, semakin besar 
nilai satu variabel 
semakin besar pula nilai 
variabel lainnya 

- (negatif) Berlawanan arah, 
semakin besar nilai satu 
variabel semakin kecil 
pula nilai variabel 
lainnya 

Sumber : Dahlan (2008 : 157) 

 Penghitungan data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 17 for Windows.  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar asuhan kebidanan II mahasiswa DIV kebidanan 

FK UNS Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2010 terhadap 35 

orang mahasiswa semester IV DIV kebidanan FK UNS yang bersedia dipilih 

menjadi responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi Pearson 

Product Moment, yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan 

terbukti ataupun ditolak kebenarannya.  

 

A. Deskripsi Data  

1. Keharmonisan Keluarga  

Pengumpulan data tentang keharmonisan keluarga dengan 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari 74 pernyataan dengan 3 alternatif 
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jawaban Selalu, Kadang-kadang, Tidak Pernah dengan nilai pernyataan 

positif 3, 2, 1 dan pernyataan negatif 1, 2, 3. Jumlah nilai maksimal jika 

mahasiswa menjawab nilai 3 untuk semua pernyataan adalah 126, dan 

jumlah nilai minimal apabila menjawab nilai 1 untuk semua pernyataan 

adalah 42. Dari hasil penilaian jawaban kuesioner keharmonisan keluarga 

nilai tertinggi adalah 123 dan nilai terendah adalah 100, dengan rata-rata 

(mean) sebesar 112,83 dan standar deviasi sebesar 5,382. 

 

 

Tabel 4.1 Sebaran Data Keharmonisan Keluarga Pada Mahasiswa Semester 

IV DIV Kebidanan FK UNS 

Interval Frekuensi  Presentase (%) 
100-105 3 8,6 
106-111 8 22,9 
112-117 16 45,7 
118-123 8 22,9 
Jumlah  35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat grafik histogram sebagai 

berikut:   
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Gambar 4.1 

Grafik Histogram Variabel Keharmonisan Keluarga 

 

2. Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan II 

Pengumpulan data tentang prestasi belajar asuhan kebidanan II 

mahasiswa semester IV adalah dengan mengambil data nilai asuhan 

kebidanan II dari dokumentasi nilai prestasi belajar dalam Kartu Hasil 

Studi Mahasiswa (KHS) semester IV DIV Kebidanan FK UNS. Dari 

hasil pengumpulan data tentang prestasi belajar asuhan kebidanan II 

didapatkan nilai tertinggi 4, nilai terendah 2, dengan rata-rata (mean) 

sebesar 2,89 dan standar deviasi sebesar 0,676. 

 

Tabel 4.2 Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan II Mahasiswa Semester 

IV DIV Kebidanan FK UNS  

Interval Frekuensi Presentase (%) 
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2-2,6 10 28,6 
2,7-3,3 19 54,3 
3,4-4 6 17,1 

Jumlah  35 100 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat grafik histogram 

sebagai berikut:   

 

Gambar 4.2 

Grafik Histogram Variabel Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan II 

B. Pengujian Hipotesis  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

Product Moment. Perhitungan data dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 17 for Windows menghasilkan p > 0,05 yaitu r = 0,224 lebih besar dari 

nilai ro = 0,211 sehingga hipotesis penelitian ditolak. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
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keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar Asuhan Kebidanan II 

mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS. 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Hasil uji hipotesis dengan analisis korelasi Pearson Product Moment 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 17 for Windows menghasilkan p 

> 0,05 yaitu r = 0,224 lebih besar dari nilai ro = 0,211 sehingga hipotesis 

penelitian ditolak. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS. 

Salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

lingkungan keluarga, dan lingkungan keluarga yang mendukung adalah 

keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis di dalamnya terdapat 

suasana rumah yang nyaman, tentram, damai, penuh keakraban, jauh dari 

percekcokan, serasi dan selaras dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini masih ada beberapa responden yang kadang-kadang melihat 

orang tuanya cekcok dan bertengkar dihadapan mereka (sebanyak 9 

responden) dan masih ada juga responden yang kadang-kadang bertengkar 

dengan saudaranya karena masalah yang sepele (sebanyak 23 responden). 

Kondisi yang seperti ini dapat mempengaruhi perilaku belajar anak, anak 

menjadi kurang nyaman dalam belajarnya. 
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Perhatian orang tua terhadap anak juga perlu untuk mewujudkan keluarga 

yang harmonis. Orang tua meluangkan waktu untuk bersama keluarganya, 

baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama dan mendengarkan 

masalah dan keluhan-keluhan anak. Dalam penelitian ini ada 23 responden 

yang apabila mengalami permasalahan, orang tuanya bisa selalu memberikan 

bimbingan dan masukan pada anaknya untuk membantu memecahkan 

masalah yang sedang dihadapinya. Ini berarti masih ada responden yang 

kadang-kadang kurang mendapatkan bimbingan dan masukan dari orang tua 

apabila dia ada masalah. Adanya perhatian orang tua bisa membuat anak 

menjadi termotivasi dalam belajar. Dari hasil penelitian ini masih ada orang 

tua yang kadang-kadang tidak menanyakan tentang nilai atau hasil belajar 

anaknya. Ini berarti masih ada responden yang kurang mendapatkan perhatian 

dari orang tuanya mengenai hasil belajarnya.  

Komunikasi yang baik juga akan membawa dampak yang baik antar 

anggota keluarga. Dalam penelitian ini masih ada responden (sebanyak 21 

responden) yang mengalami hambatan dalam belajarnya, yaitu bila mereka 

sedang belajar maka kadang-kadang orang tuanya menyuruh membantu 

bekerja. Hal ini bisa menghambat perilaku belajar mereka yang akhirnya akan 

berdampak pada prestasi belajarnya. Dari penjelasan diatas bisa diketahui 

bahwa tidak semua keluarga dari responden bisa menerapkan ciri keluarga 

harmonis. 

 Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keluarga saja, 

tetapi juga faktor kecerdasan, bakat, minat, motivasi, keadaan sekolah dan 
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lingkungan masyarakat (Ridwan, 2008). Hal ini didukung dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Astuti (2007) dalam penelitiannya yang diperoleh 

hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan prestasi 

belajar. Selain kecerdasan, bakat seseorang juga mempengaruhi terhadap 

hasil belajarnya terutama belajar ketrampilan. 

Minat baca mahasiswa yang tinggi terhadap suatu mata kuliah tertentu 

juga berpengaruh terhadap prestasi belajarnya karena dia akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak pada mata kuliah itu daripada mahasiswa lainnya. 

Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah 

yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar lebih giat, dan akhirnya 

mencapai prestasi yang diinginkan (Ridwan, 2008). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti (2008) menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara minat baca dengan prestasi belajar mata kuliah asuhan 

kebidanan II pada mahasiswa semester III akademi kebidanan. 

Motivasi dalam belajar juga merupakan faktor yang penting karena hal 

tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan belajar. Motivasi bisa berasal dari dalam diri sendiri yang 

dapat mendorong orang tersebut melakukan tindakan belajar. Hal ini disebut 

dengan motivasi intrinsik. Termasuk dalaam motivasi intrinsik mahasiswa 

adalah perasaan menyenangi materi atau mata kuliah tertentu dan 

kebutuhannya terhadap materi atau mata kuliah tersebut. Selain motivasi 

intrinsik, motivasi juga bisa timbul dari luar individu mahasiswa yang juga 

dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar. Ini disebut 
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dengan motivasi ekstrinsik. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang 

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang 

bersemangatnya mahasiswa dalam melakukan proses belajar. Motivasi sangat 

penting dalam kegiatan belajar karena kelompok yang mempunyai motivasi 

akan lebih berhasil dibandingkan dengan kelompok yang tidak mempunyai 

motivasi (Ridwan, 2008). Hal ini ditunjukkan oleh Wigunantiningsih (2006) 

dalam penelitiannya, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan prestasi belajar pada mahasiswa akademi kebidanan.  

Faktor-faktor diatas merupakan faktor intern yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Selain faktor intern, ada juga faktor ekstern yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Selain keharmonisan keluarga, terdapat faktor 

ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu keadaan sekolah dan 

lingkungan masyarakat (Ridwan, 2008). Lingkungan sekolah merupakan 

lembaga pendidikan formal yang juga memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa. Dengan lingkungan 

yang baik maka akan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar lebih 

giat. Keadaan ini meliputi cara penyajian mata kuliah, hubungan guru atau 

dosen dengan siswa atau mahasiswa, alat-alat pembelajaran yang tersedia dan 

kurikulum. Apabila hubungan antara dosen dengan mahasiswa kurang baik 

akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. Lingkungan masyarakat juga 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar seseorang. Oleh karena itu, apabila 

seorang mahasiswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang 

rajin belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh 
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pada dirinya sehingga dia akan ikut rajin belajar sebagaimana temannya. Hal 

ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Minarni (2006) 

dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas VIII 

Semester I SMP Negeri 11 Semarang Tahun Ajaran 2004/2005. Dalam 

penelitian itu menunjukan bahwa ada pengaruh antara disiplin dan lingkungan 

belajar terhadap prestasi belajar. Dengan didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain diatas maka hasilnya sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain kecerdasan, minat, bakat, motivasi, keadaan sekolah, 

lingkungan masyarakat (Ridwan, 2008).  

Dalam penelitian ini diperoleh data nilai prestasi belajar asuhan kebidanan 

II, yang mana nilai prestasi belajar mahasiswa tertinggi adalah 4 (empat) dan 

terendah adalah 2 (dua). Mahasiswa yang mendapat nilai 4 (empat) sebanyak 

6 (enam) orang, nilai 3 (tiga) sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan nilai 2 

(dua) sebanyak 10 (sepuluh) orang.  

  

BAB VI 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa p 
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> 0,05 yaitu r = 0,224 lebih besar dari nilai ro = 0,211 sehingga hipotesis 

penelitian ditolak. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar Asuhan Kebidanan II mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS. 

B. Saran  

1. Bagi Mahasiswa DIV Kebidanan FK UNS  

Diharapkan mahasiswa lebih meningkatkan kemauan dan semangat 

belajarnya supaya prestasi belajarnya bisa lebih baik. 

2. Bagi Peneliti Bidang Keahlian Kebidanan  

Diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengendalikan 

faktor-faktor perancu, seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, 

keadaan sekolah, lingkungan masyarakat. 

3. Bagi Keluarga  

Diharapkan orang tua bisa memahami pentingnya mewujudkan 

keharmonisan dalam keluarga, memberikan perhatian, pengawasan dan 

motivasi belajar pada anak-anaknya agar memperoleh prestasi belajar 

yang optimal. 
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