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Hubungan antara kebiasaan belajar  dan keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS Sma Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007 

 

Oleh : 

Sularsih 

K.7403022 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting 

dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting bahkan masalah pendidikan itu sama 

sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, 

maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam proses pembangunan di segala bidang demi ter-

capainya tujuan bangsa, oleh karena itu pendidikan seharusnya mendapatkan 

prioritas utama untuk diperhatikan oleh semua kalangan. Apalagi pada masa era 

globalisasi seperti sekarang ini kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas 

utama dalam penyaringan calon tenaga kerja oleh setiap instansi/dunia usaha/dunia 

industri yang membutuhkan.  

Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UUD 1945 BAB 

XIII pasal 31 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat (1) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara 

berhak mendapat pengajaran” dan ayat (2) berbunyi : “Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan 

undang-undang”. 

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka pendidikan nasional 

disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, yang berarti bahwa tiap warga negara Indonesia 
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berhak memperoleh pendidikan dari tiap tahap manapun dalam perjalanan hidupnya 

(pendidikan dasar seumur hidup). Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan 

formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga) dan pendidikan non formal (lingkungan). 

Untuk menunjang peranannya tersebut, maka usaha dalam menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar sangat memperhatikan kualitas pendidikan. Untuk itulah 

pemerintah berusaha menggantikan pola pendidikan, yaitu dari pendidikan dasar 6 

tahun berubah ke pola pendidikan dasar 9 tahun. Pola ini terdiri dari 6 tahun 

Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sederajat. 

Hal ini tidak berarti bahwa SD dan SMP menjadi bentuk satuan pendidikan yang 

bersatu atau dalam satu atap, melainkan tetap terpisah dan keduanya merupakan 

pendidikan dasar. 

Pendidikan nasional di Indonesia berakar pada akar kebudayaan bangsa 

dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan nasional bangsa 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia sehingga warga masyarakat yang maju serta memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Secara lengkap tujuan 

pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang dikutip dalam bukunya 

Hasbullah (2005:310) yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
  
Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa antara lain meliputi intelegensi, motivasi, minat, bakat, kondisi fisik, 

sikap, kebiasaan siswa dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari luar 

siswa diantaranya keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, 

guru dan cara mengajar, interaksi edukatif, kurikulum dan lain sebagainya. 
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Dilihat dari segi internal, tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang 

lain kebiasaan belajar sangat menentukan prestasi yang dicapai. Bagaimana cara 

mengikuti pelajaran, cara membaca buku pelajaran, cara belajar sendiri, cara 

belajar kelompok, cara menggunakan perpustakaan, cara mempersiapkan diri 

menghadapi ujian. Hal tersebut sangat mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai. 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang secara kontinyu dilakukan 

guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sebagai seorang pelajar 

belajar merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus dikerjakan. Kesungguhan 

belajar seseorang sangat diperlukan dalam usaha meraih prestasi belajar yang 

gemilang . Seorang pelajar yang tidak memiliki rencana dalam belajarnya maka ia 

cenderung untuk belajar hanya sekedarnya saja dan tidak akan sungguh-sungguh 

dalam belajar. 

Faktor yang tidak kalah penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam belajar adalah suasana keluarga yang harmonis. Suasana keluarga 

yang harmonis dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajarnya. Keharmonisan 

hubungan antara orang tua dan anak yang disertai dengan rasa cinta, menghargai 

dan menghormati orang tua, dapat membentuk anak menjadi anak yang berkepribadian 

baik. Orang tua harus mendampingi dan membekali anak dengan hal yang 

berguna bagi masa depannya. Orang tua harus memberikan cinta, perhatian dan 

waktu yang cukup bagi anak, terutama dalam membimbing anak di dalam belajarnya. 

Keluarga adalah tempat dimana setiap anggotanya merindukan kedamaian (perasaan 

aman, tentram dan sejahtera). 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup 

(sistem sosial) yang pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan 

menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar tingkah 

laku, watak, moral serta pendidikan kepada anak, dan disini orang tualah yang 

paling berperan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fuad Ihsan (2003:63-64), 

mengungkapkan tanggungjawab pendidikan yang perlu disandarkan dan dibina 

oleh orang tua terhadap anak, sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

4 

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggungjawab ini merupakan 
dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, 
minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun 
rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan 
yang dapat membahayakan dirinya. 

3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
berguna bagi hidupnya, sehingga apabila telah dewasa ia mampu 
berdiri sendiri dan membantu orang lain. 

4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 
pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai 
tujuan akhir hidup manusia. 

 
Kerjasama dalam mendidik anak antara suami dan istri sangat mutlak 

diperlukan. Orang tua berkewajiban secara kodrati menyelenggarakan pendidikan 

terhadap anak. Perkembangan anak ikut ditentukan oleh interaksi antara ayah dan, 

ibu dan anak. Kedua orang tua menciptakan lingkungan pendidikan dengan sering 

berjumpa dan berdialog dengan anak-anaknya. Pergaulan dalam keluarga harus 

terjalin secara mesra sehingga keluarga dapat dikatakan harmonis. 

Suasana keluarga yang sangat ramai/gaduh, tidak mungkin anak dapat 

belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya, sehingga sukar 

untuk belajar. Demikian juga suasana rumah yang selalu tegang, selalu banyak 

cekcok di antara anggota keluarga selalu ditimpa kesedihan, antara ayah dan ibu 

selalu cekcok atau selalu membisu akan mewarnai suasana keluarga yang 

melahirkan anak-anak tidak sehat mentalnya. Anak-anak tidak tahan di rumah, 

akhirnya mengeluyur di luar bersama anak yang menghabiskan waktunya untuk 

hilir mudik ke sana ke mari, sehingga tidak mustahil kalau prestasi belajar 

menurun. Untuk itu hendaknya suasana di rumah selalu dibuat menyenangkan, 

tenteram, damai, harmonis, agar anak betah tinggal di rumah. Keadaan ini akan 

menguntungkan bagi kemajuan belajar anak. 

Selain keutuhan interaksi antar anggota, keharmonisan keluarga juga 

dapat dilihat dari keutuhan struktur anggota keluarga, yaitu adanya ayah, ibu dan 

juga anak walaupun orang tua disini tidak dibatasi harus orang tua kandung. Bila 

tidak ada ayah atau ibu atau bahkan keduanya, dan bila ayah atau ibu jarang 

pulang ke rumah dan berbulan-bulan meninggalkan anaknya karena tugas atau 
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hal-hal lain yang terjadi secara berulang-ulang, maka struktur keluarga itu pun 

dikatakan sudah tidak utuh lagi. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan 

jiwa seorang anak sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap 

prestasi yang diperoleh. 

Terkait dengan hal di atas, maka orang tua memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam mendidik anak-anaknya sekaligus memberikan dorongan atau 

motivasi untuk keberhasilan pendidikannya. Keluarga akan dapat memberikan 

kesempatan yang luas bagi seorang individu untuk mengembangkan dirinya 

sesuai dengan apa yang ia miliki. Keluarga yang harmonis akan selalu mendukung 

kegiatan-kegiatan yang positif dari individu, termasuk dukungan untuk berprestasi 

demi peningkatan prestasi yang akan diperoleh khususnya bagi anak-anaknya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Kebiasaan Belajar dan 

Keharmonisan Keluarga dengan Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007” 

 

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, seara lebih lanjut 

permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah rendahnya prestasi belajar yang dicapai siswa, karena belum 

mengetahui bagaimana kebiasaan belajar yang baik? 

2. Apakah kurang pandainya siswa membagi waktu dengan baik untuk belajar, 

dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah? 

3. Apakah konsentrasi siswa yang kurang dalam belajar akan mempengaruhi siswa 

dalam menerima materi pelajaran sehingga berakibat rendahnya prestasi 

belajar siswa? 

4. Apakah kurangnya perhatian orang tua, membuat siswa kurang bersemangat 

dalam belajar sehingga prestasi belajarnya rendah? 

5. Apakah keharmonisan keluarga harus dibangun sebaik-baiknya karena sangat 

berpengaruh pada perkembangan sosial dan jiwa anak?  
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6. Apakah keluarga yang harmonis merupakan tempat yang terbaik bagi anak 

untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan tingkat perkembangan karena di 

sana ia merasa aman, tenang, mendapatkan perlindungan dan semua yang ia 

butuhkan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan diteliti dan dikaji menjadi lebih jelas, terarah 

serta pemecahannya lebih mendalam maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Peneliti membatasi masalah meliputi kebiasaan belajar, keharmonisan keluarga 

dan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di 

atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah : 

1. Kebiasaan belajar 

Merupakan pengulangan cara belajar yang dilakukan secara terus menerus 

2. Keharmonisan keluarga 

Merupakan keutuhan di dalam rumah tangga serta hidup dalam ketenangan 

lahir dan batin sehingga merasa cukup puas atas segala sesuatu yang ada dan 

yang telah dicapai, yang menyangkut aspek fisik, mental, emosi dan sosial. 

3. Prestasi belajar siswa 

Prestasi belajar yang dimaksud adalah nilai yang dicapai siswa. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, secara tegas permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta? 

2. Apakah terdapat hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga 

dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta? 
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3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dan 

keharmonisan keluarga secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebiasaan 

belajar dan keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta. Tujuan penelitian ini meliputi : 

1. Untuk mengetahui hubungan yang positif anara kebiasaan belajar dengan 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga 

dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dan 

keharmonisan keluarga secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam mengkaji hubungan kebiasaan belajar 

dan keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar siswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi sekolah, sebagai masukan dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan 

sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

b.  Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam menentukan strategi belajar mengajar. 

c.  Bagi siswa, sebagai bahan masukan mengenai pentingnya kebiasaan belajar 

yang positif karena dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

d.  Bagi orang tua, sebagai bahan masukan untuk terus dapat mempertahankan 

keharmonisan keluarganya demi perkembangan terbaik bagi anak-anaknya, 
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dan memberikan motivasi serta wawasan perhatian kehidupan sekolah anaknya 

serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

e.  Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan di dalam menangani pendidikan 

dan pengajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan 

manusia. Kegiatan belajar banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

manusia. Mengingat besarnya pengaruh belajar terhadap manusia, maka banyak 

ahli yang merumuskan pengertian belajar. 

James O Whittaker dalam Wasty Soemanto (1998:104) belajar dapat 

didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman. Senada dengan James O Whittaker, Chaplin 

dalam Muhibbin Syah (2005:65) juga mendefinisikan belajar sebagai berikut: 

“Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap 

sebagai akibat latihan dan pengalaman”. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan hakekat dari 

belajar adalah sebagai berikut: 
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1) Bahwa dalam belajar membawa perubahan tingkah laku. 

2) Bahwa perubahan itu sifatnya menetap. 

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

Perubahan dari proses belajar ditunjukkan dalam bentuk perubahan 

sikap, tingkah laku maupun kebiasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Wetherington yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (2004:84) bahwa: “Belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

pola baru pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian 

dan pengertian”. Ahli lain mengatakan bahwa: “Belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan nilai sikap”. W.S. Winkel (1996:53). Berdasarkan pengertian tersebut terlihat 

bahwa belajar sesungguhnya dapat dicapai melalui proses yang bersifat aktif 

sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Namun lebih lanjut  W.S. Winkel 

(1996:54) berpendapat bahwa : “… tidak semua perubahan merupakan akibat 

dari usaha belajar”. Perubahan yang bukan gejala belajar antara lain: 

1) Perubahan akibat kelelahan fisik 

2) Perubahan akibat menggunakan obat 

3) Perubahan akibat penyakit parah 

4) Perubahan akibat pertumbuhan jasmani 

Perubahan yang merupakan hasil belajar tidak bersifat sementara tetapi 

tahan lama atau menetap. Hal ini sesuai dengan pendapat Gino, Suwarni, Suripto, 

Maryanto dan Sutijan (1996:6) bahwa : 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan tingkah 
laku, baik potensial maupun aktual. Perubahan-perubahan itu, berbentuk 
kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif 
lama (konstan). Serta perubahan-perubahan tersebut tejadi karena usaha 
sadar yang dilakukan oleh individu yang sedang belajar. 
 
Melihat batasan-batasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

belajar merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar dan aktif sehingga 

menghasilkan perubahan dalam tingkah laku, sikap, kecakapan, keterampilan 

dan bertambahnya pengetahuan yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan 
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yang bersifat biologis. Perubahan yang terjadi karena bersifat konstan dan 

tahan lama. 

 

b. Prinsip-Prinsip Belajar 

Seseorang melakukan aktivitas belajar pasti mempunyai prinsip-prinsip 

yang dapat dijadikan acuan dalam belajarnya. Berikut ini beberapa prinsip-

prinsip belajar yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2002:50-53). 

1) Perhatian dan motivasi 

Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang 

mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Sedangkan implikasi prinsip 

motivasi bagi siswa adalah disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar 

yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan.dan dikembangkan secara 

terus-menerus. 

2) Keaktifan 

Siswa dituntut untuk selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya. 

Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, 

pembelajar dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. 

3) Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Hal apapun yang dipelajari siswa, maka ia harus mempelajarinya sendiri. 

Pernyataan ini, secara langsung menuntut adanya keterlibatan langsung 

dari setiap siswa dalam kegiatan belajar pembelajaran. Dengan keterlibatan 

langsung ini, akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman atau 

berpengalaman 

4) Pengulangan 

Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa 

untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam 

permasalahan. 

5) Tantangan 

Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya ke-

sadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, 
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memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki ke-

ingintahuan yang besar terhadap permasalahan yang dihadapinya. 

6) Balikan dan penguatan 

Menurut Davies (1987:32) yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(2002:53), “Seorang siswa belajar lebih banyak bilamana setiap langkah 

segera diberikan penguatan (reinforcement).” Hal ini timbul karena kesadaran 

adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan 

bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. 

7) Perbedaan individual 

Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan 

yang lain. Adanya kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain, 

akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi 

dirinya sendiri. 

 

c. Jenis-Jenis Belajar 

Proses belajar ada bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang 

berbeda-beda antara satu dengan lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya 

maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. 

Menurut Muhibbin Syah (2005:125), “Keaneka ragaman jenis belajar ini 

muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia 

yang bermacam-macam.” Masih dalam buku yang sama Muhibbin Syah juga 

mengemukakan jenis-jenis belajar ada delapan, yaitu: 

1) Belajar Abstrak 

Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-

masalah yang tidak nyata. Mempelajari hal-hal yang abstrak memerlukan 

peranan akal yang kuat di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan 

generalisasi. Termasuk dalam belajar abstrak adalah belajar matematika, 

kimia, kosmografi, astronomi, dan juga sebagian materi bidang studi agama 

seperti tauhid. 

2) Belajar Keterampilan 
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Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-

gerakan motorik yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. 

Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah 

tertentu. Dalam belajar ini latihan-latihan intensif dan teratur amat diperlukan, 

sebagai contoh yang termasuk belajar keterampilan adalah belajar olah 

raga, musik, menari, melukis, dan sebagainya. 

3) Belajar Sosial 

Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik 

untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai 

pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial 

dan bertujuan untuk mengatur dorongan nafsu pribadi demi kepentingan 

bersama dan memberi peluang kepada orang lain atau kelompok lain untuk 

memenuhi kebutuhan secara berimbang dan proporsional. 

 

4) Belajar Pemecahan Masalah 

Belalajr pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan 

metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. 

Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif 

untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Dalam hal 

ini semua bidang studi dapat dijadikan sarana belajar pemecahan masalah. 

5) Belajar Rasional 

Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir 

secara logis dan rasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh aneka ragam 

kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, dalam hal ini 

siswa diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan meng-

gunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. 

6) Belajar Kebiasaan 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru 

atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya adalah supaya 

siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru 
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yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan 

waktu. 

7) Belajar Apresiasi 

Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai 

suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mempertimbangkan 

kecakapan ranah rasa, yaitu kemampuan menghargai secara tepat terhadap 

nilai objek tertentu. Bidang-bidang studi yang dapat menunjang tercapainya 

belajar apresiasi antara lain bahasa dan sastra, kerajinan tangan, kesenian 

dan sebagainya. 

8) Belajar Pengetahuan 

Belajar pengetahuan (studi) adalah belajar dengan cara melaksanakan penyelidikan 

mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah agar siswa 

memperoleh atau menambah informasi dan pemahamannya terhadap pengetahuan 

tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam 

mempelajarinya, misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium 

dan penelitian lapangan. 

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Dalam belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, baik 

itu faktor dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses belajar menurut Ngalim Purwanto (2004:104) belajar banyak dipengaruhi 

faktor-faktor antara lain faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu adalah 

faktor yang ada pada individu antara lain kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, 

motivasi, dan sifat-sifat pribadi seseorang, sedangkan faktor sosial meliputi 

keadaan keluarga, guru dan cara mengajar. Biggs, Telfer dan Winkel yang 

dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono (2002:238) berpendapat bahwa: 

Dalam proses belajar ditemukan tiga tahap penting, yaitu: (1) Sebelum 
belajar, maka yang berpengaruh adalah ciri khas pribadi, minat, kecakapan, 
pengalaman dan keinginan belajar, (2) Proses belajar, yaitu suatu kegiatan 
yang dialami dan dihayati oleh siswa sendiri, maka hal-hal yang berpengaruh 
adalah sikap, motivasi, konsentrasi, mengolah, menyimpan dan unjuk 
berprestasi, (3) Sesudah belajar, merupakan tahap untuk prestasi hasil 
belajar. 
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Proses belajar merupakan hal yang kompleks. Siswalah yang menentukan 

terjadi atau tidaknya proses belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:239-

254) untuk bertindak belajar siswa menghadapi masalah-masalah intern dan 

ekstern. 

Faktor intern yaitu: 
1) sikap terhadap belajar,  
2) motivasi berprestasi,  
3) konsentrasi belajar, 
4) mengolah bahan belajar, 
5) menyimpan perolehan hasil belajar, 
6) menggali hasil belajar yang tersimpan, 
7) kemampuan berprestasi,  
8) rasa percaya diri,  
9) kebiasaan belajar, 
10) cita-cita siswa. 

Faktor-taktor ekstern yaitu: 
1. guru,  
2. sarana dan prasarana, 
3. kebijakan penilaian, 
4. lingkungan sosial siswa di sekolah, 
5. kurikulum sekolah. 
 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor 

internal maupun eksternal. Memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka dalam 

kegiatan belajar mengajar perlu diciptakan kondisi belajar mengajar yang 

efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Uzer Usman (1995:21-31) “Untuk 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sedikitnya ada lima jenis 

variabel yang menentukan keberhasilan belajar siswa yaitu: melibatkan siswa 

secara aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, 

prinsip individualitas dan peragaan dalam pengajaran”. 

 

e. Tujuan  Belajar 

Tujuan belajar itu sangat banyak dan bervariasi. Sardiman A.M. (1999:28) 

menyatakan bahwa “Bila ditinjau secara umum tujuan belajar ada tiga jenis 
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yaitu: (1) Unutk mendapatkan pengetahuan, (2) Penanaman konsep dan ketrampilan, 

(3) Pembentukan sikap”. 

Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Tujuan ini memiliki kecenderungan mengembangkan kemampuan ber-

pikir. Kemampuan berpikir seseorang dapat berkembang jika dia memiliki 

pengetahuan. Melalui belajar pengetahuan seseorang akan bertambah, dengan 

demikian tujuan seseorang belajar adalah mendapatkan pengetahuan. 

2) Penanaman konsep dan ketrampilan 

Keterampilan juga dibutuhkan dalam menanamkan dan merumuskan konsep. 

Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan. 

Demikian pula dalam mengembangkan perasaan melalui bahasa atau kata, 

juga memerlukan banyak latihan. Interaksi yang mengarah pada pencapaian 

ketrampilan tidak hanya sebatas meniru atau menghafal tetapi menurut 

kaidah-kaidah tertentu. 

3) Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari 

soal penanaman nilai-nilai, oleh karena itu guru tidak hanya sekedar sebagai 

pengajar tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-

nilai itu kepada anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai tersebut dalam 

diri anak didik akan tumbuh kesadaran dan kemauan untuk mempraktekkan 

segala sesuatu yang sudah dipelajari. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka belajar itu intinya adalah 

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan penanaman sikap 

mental atau nilai-nilai. 

 

2. Tinjauan Tentang Kebiasaan Belajar 

a. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Setiap siswa berbeda satu sama lain, dalam hal karateristik, sikap, 

maupun tujuan hidupnya. Maka tidaklah mengherankan jika masing-masing 
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anak memiliki kesadaran dan motivasi yang berbeda-beda dalam belajar, ada 

yang memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi untuk sukses dalam belajar, 

ada pula anak yang sebaliknya. Anak-anak dengan kesadaran dan motivasi 

rendah cenderung memiliki kebiasaan dan perilaku yang buruk. Dampaknya 

hasil belajar yang dicapai rendah meskipun secara intelektual mereka termasuk 

memiliki IQ yang cukup tinggi. 

Kebiasaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990:129) diartikan 

sebagai suatu yang biasa dilakukan. Menurut Burghadt (1973) dalam Muhibbin 

Syah (1995:117), bahwa kebiasaan itu timbul karena proses kecenderungan 

respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Jadi bila suatu 

cara berperilaku diulang-ulang sehingga dilakukan dengan lancer dan 

otomatis, maka cara berperilaku ini disebut sebagai kebiasaan. Sebagai contoh 

seorang siswa yang segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan 

hal ini dilakukan secara berulang-ulang pada setiap mata pelajaran, maka 

tanpa disadari atau secara otomatis hal ini akan menjadi suatu kebiasaan. 

Belajar pada hakekatnya dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan itu bersifat 

kognitif berupa penguasaan materi, bersifat afektif berupa perasaan dan sikap 

atau nilai dan dapat pula bersifat psikomotorik berupa perilaku. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan belajar 

adalah pengulangan cara belajar yang dilakukan secara terus menerus atau 

paling tidak sering dilakukan dengan pola yang sama karena dianggap dapat 

memberikan pemuasan atas rasa aman untuk mencapai tujuan belajar. 

 

b. Indikator Kebiasaan Belajar yang Baik 

Gaya belajar seseorang merupakan sesuatu yang unik untuk dirinya dan 

mungkin sangat berbeda dengan gaya belajar orang lain. Namun ada beberapa 

tips menurut A. Suhaenah Suparno (2001:112) yang dapat dicatat tentang 

tindakan-tindakan yang dapat membantu mengefektifkan seseorang dalam 

belajar, diantaranya adalah : 

1) Membuat rangkuman 

2) Membuat pemetaan konsep-konsep penting 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

17 

3) Mencatat hal-hal yang esensial dan membuat komentar 

4) Membaca secara efektif 

5) Membuat situasi yang kondusif 

6) Memanfaatkan sumber-sumber bacaan lain 

7) Menganalisis soal dalam tugas  

8) Mengenal lingkungan. 

The Liang Gie (1995:193) memberikan pendapat bahwa kebiasaan 

belajar yang baik meliputi: 

1. Keteraturan dalam belajar 
Keteraturan belajar yaitu siswa harus mempunyai kebiasaan belajar 
yang teratur, artinya siswa harus mempunyai rencana belajar yang 
berbentuk jadwal kegiatan belajar. 

2. Disiplin 
Disiplin belajar di sini adalah siswa melaksanakan perencanaan kegiatan 
belajar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tanpa disiplin 
sia-sia jadwal yang telah kita buat. Termasuk disiplin di sini bisa juga 
berbentuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru. Pekerjaan 
rumah merupakan pekerjaan yang diberikan siswa oleh guru untuk 
dikerjakan di luar jam sekolah. Siswa yang disiplin mengerjakan pe-
kerjaan rumah dengan baik cenderung meningkat prestasi belajarnya. 
Terbiasa disiplin dalam belajar akan semakin memupuk kebiasaan 
belajar yang baik. 

3. Konsentrasi 
Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 
mengesampingkan suatu hal lainnya yang tidak berhubungan. Konsentrasi 
dalam belajar berarti pemusatan pikiran dengan mengesampingkan 
suatu hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut. 

4. Pemakaian perpustakaan 
Pemakaian perpustakaan di sini merupakan salah satu sumber belajar 
yang digunakan oleh siswa. Selain mendapatkan materi yang diberikan 
guru dan membaca buku paket wajib, siswa perlu memperkaya pengetahuan-
nya dengan membaca buku tambahan, makin sering seseorang mem-
baca buku yang bervariasi baik bagi siswa untuk mengerjakan kasus 
yang beraneka ragam. Hal ini tentu saja dapat diperoleh siswa jika ia 
sering menggunakan perpustakaan yang ada. 

Slameto (1995:82) menguraikan kebiasaan belajar yang mempengaruhi 

belajar itu sendiri meliputi 

1.  Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 
 Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh terhadap hasil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

18 

belajar. Agar belajar dapat berjalan dengan baik dan melaksanakan 
dengan teratur/disiplin. 

2.  Membaca dan membuat catatan 
 Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar 

kegiatan belajar adalah membaca. Agar dapat belajar dengan baik 
maka perlulah membaca dengan baik pula, karena membaca adalah 
alat belajar. Salah satu metode adalah metode SQR4 Survey (meninjau), 
Question (mengajukan pertanyaan), Red (membaca), Recite (menghafal), 
Write (menulis), Review (mengingat kembali). 

3. Mengulangi bahan pelajaran 
 Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya 

pengulangan (review) “bahan yang belum begitu dikuasai serta 
mudah terlupakan” akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang 
dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih 
penting, adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah 
dipelajari. 

4.  Konsentrasi 
 Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan me-

nyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam 
belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata 
pelajaran dengan menyampingkan hal lainnya yang tidak berhubungan 
dengan pelajaran. 

 
5. Mengerjakan tugas 
 Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan-latihan. Mengerjakan 

tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang diberikan 
guru, tetapi juga termasuk membuat/mengerjakan latihan-latihan yang 
ada dalam buku-buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Sesuai prinsip 
belajar, jelas mengerjakan tugas itu mempengaruhi hasil belajar. 

 

Berdasarkan uraian kebiasaan belajar menurut para ahli di atas, indicator 

kebiasaan belajar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya  

2. Pengulangan bahan pelajaran 

3. Konsentrasi 

4. Mengerjakan tugas 

5. Pemakaian pustaka 

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti uraikan pendjelasan dari masing-

masing indikator di atas. 

1) Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 
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Dengan membuat jadwal, dan dilaksanakan dengan sunguh-sungguh akan 

melatih siswa untuk disiplin dan hal ini akan membentuk suatu kebiasaan 

belajar yang baik. 

2) Pengulangan bahan pelajaran 

Ada kalanya siswa belum memahami materi pelajaran dalam sekali membaca 

atau diterangkan oleh guru. Oleh karena itu diperlukan pengulangan bahan 

pelajaran. Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan 

adanya pengulangan (review) bahan yang belum begitu dikuasai serta 

mudah terlupakan akan tertanam dalam otak seseorang. 

3) Konsentrasi 

Konsetrasi besar pengaruhnya terhadap berlajar. Jika seseorang mendalami 

kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sisa-sia, karena hanya membuang 

tenaga, waktu dan biaya saja. Seseorang yang dapat belajar dengan baik 

adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik, dengan kata lain ia 

harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran. 

 

4) Mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas baik yang berupa PR/Latihan dari buku-buku pegangan 

dan soal buatan siswa sendiri ataupun mengerjakan tugas di sekolah akan 

membantu siswa lebih menguasai bahan pelajaran, karena otak akan terbiasa 

terasah. 

5) Pemakaian pustaka 

Selain mendapatkan materi yang diberikan guru dan membaca buku paket 

wajib, siswa perlu memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku 

tambahan, makin sering seseorang membaca buku yang bervariasi maka 

pengetahuannya jugan akan semakin luas. 

 

3. Tinjauan Tentang Keharmonisan Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 
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Menurut Gerungan (2000:180) “Keluarga merupakan kelompok sosial 

yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan 

diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan dengan kelompoknya”. 

Menurut Abu Ahmadi (1999:239), “Keluarga adalah merupakan kelompok 

primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah 

group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan ini 

sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak”. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Khairuddin (1997:7) :  

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang 
yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah dan adopsi; merupakan 
susunan rumah tangga sendiri; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama 
lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah, 
ibu, putra dan putrid, saudara laki-laki dan perempuan; dan merupakan 
pemeliharaan kebudayaan bersama. 
 

Berdasarkan semua pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa keluarga 

pada dasarnya merupakan kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks 

yang tepat, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan 

dan pemeliharaan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang disentuh 

seorang anak dalam mengenali dan mensikapi kehidupan sosialnya. Keluarga 

adalah susunan terkecil dari masyarakat kita, terdiri dari dua manusia seorang 

pria dan seorang wanita yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan, kemudian 

berkembang dengan lahirnya anak, guna membangun rumah tangga di mana 

akan memberikan kepadanya ketenangan dan kesenangan yang disebut dengan 

sakinah. Ikaan pernikahan inilah, maka menimbulkan peranan-peranan sosial, 

bagi suami istri dan juga anggota keluarga yang lain. Keluarga yang sehat 

akan memberikan kesempatan kepada individu di dalamnya untuk menerima 

dasar-dasar perkembangan, latihan-latihan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik. Bagaimanapun juga keluarga punya pengaruh yang besar terhadap arah 

kehidupan seorang individu. 

 

b. Fungsi Keluarga 
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Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa keluarga merupakan lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat serta memungkinkan 

individu untuk dapat berkembang menjadi manusia dewasa. Sebagai salah satu 

sistem sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki beberapa fungsi 

agar dapat menjalankan tugas dan peranannya secara wajar. 

Menurut Khairuddin (1997:48-49) pada dasarnya keluarga mempunyai 

fungsi-fungsi pokok yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain. Fungsi-

fungsi pokok tersebut adalah : 

1) Fungsi biologik, fungsi biologik orang tua ialah melahirkan anak. 
Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. 

2) Fungsi afeksi, dalam keluarga terjalin hubungan sosial yang penuh 
dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai 
akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. 

3) Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam 
membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu 
anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan 
nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya. 

 

Berdasarkan pendekatan budaya, keluarga mempunyai tujuh fungsi menurut 

Jalaluddin Rahmat (1993:20-23), yaitu : 

a) Fungsi Biologis, bagi pasangan suami-istri fungsi ini untuk memenuhi 

kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan. 

b) Fungsi Edukatif, yaitu mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan 

kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses 

saling belajar diantara anggota keluarga. 

c) Fungsi Religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, 

membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga 

lainnya mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. 

d) Fungsi Protektif (perlindungan), ialah untuk menjaga dan memelihara anak 

serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, 

baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. 

e) Fungsi Sosialisasi Anak, berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi 

anggota masyarakat yang baik. 
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f) Fungsi Rekreatif, fungsi ini dapat diciptakan melalui kehidupan yang tenang 

dan harmonis di dalam keluarga tanpa harus membentuk kemewahan, serba 

ada dan pesta pora. 

g) Fungsi Ekonomis, berkaitan dengan pencarian nafkah dan pembinaan usaha 

serta perencanaan anggaran penerimaan maupun pengeluaran. 

Menurut Oqbun yang dikutip oleh Abu Ahmadi (1991:108-109), fungsi 

keluarga adalah sebagai berikut : 

1.  Fungsi kasih sayang 

2. Fungsi ekonomi 

3. Fungsi pendidikan 

4. Fungsi perlindungan/penjagaan 

5. Fungsi rekreasi 

6. Fungsi status keluarga 

7. Fungsi agama 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keluarga sebagai 

kelompok sosial primer dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi. Fungsi 

keluarga pada zaman sekarang ini telah meluas/lebih kompleks sesuai dengan 

perkembangan serta pola pikir manusia. Keluarga tidak hanya sebagai tempat 

lahirnya anak, tempat memperoleh kasih saying dan juga tempat sosialisasi 

bagai anak. Tetapi fungsi ini mulai berkembang menjadi berbagai fungsi yang 

lain diantaranya fungsi edukatif, religius, ekonomis, protektif, serta fugsi rekreatif 

yang kesemuanya saling menunjang bagi terciptanya lembaga keluarga sebagai 

sistem sosial yang pertama dan utama bagi individu. 

 

c. Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Pernikahan di dalamnya terdapat dua orang menjadi satu kesatuan yang 

saling merindukan, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, 

saling memberi dukungan dan dorongan serta saling melayani yang kesemuanya 

diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Pernikahan merupakan 

ikatan yang menetap, yang perlu diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan 

dan rasa aman keluarga. Seperti pendapat Singgih D. Gunarsa dan Yulia 
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Singgih D. Gunarsa (2004:202) “Dua pribadi yang berbeda harus saling 

menyesuaikan secara harmonis dalam ikatan pernikahan. Hal ini memerlukan 

usaha agar keduanya tumbuh mengarah ke penyesuaian tersebut”. Apabila 

kedua pasangan sudah bias saling menyesuaikan diri dan saling menerima 

kekurangan dari masing-masing pasangan maka akan lebih mudah untuk 

menciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga tidak 

hanya dilihat dari adanya keutuhan struktur keluarga, yang termasuk di 

dalamnya keutuhan dalam interaksi keluarga, tetapi juga interaksi sosial yang 

wajar dalam keluarga tersebut. 

Hal ini senada dengan pendapat Gerungan (2000:185) yang menyatakan 

bahwa keutuhan keluarga yaitu pertama-tama keutuhan struktur keluarga, 

yaitu di dalam keluarga adanya ayah disamping adanya ibu dan anak. Apabila 

tidak ada ayah atau ibu atau kedua-duanya maka struktur keluarga tidak utuh 

lagi, juga apabila ayahnya meninggalkan anak-anaknya karena tugas atau hal-

hal lainnya dan hal ini terjadi berulang-ulang maka struktur keluarga itu tidak 

utuh lagi. Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksudkan pula keutuhan 

dalam interaksi keluarga. Jadi, dalam keluarga harus terjalin hubungan yang 

harmonis antara orang tua dengan putra-putrinya atau dengan anak-anaknya 

begitu pula sebaliknya. Sedangkan menurut Singgih D. Gunarsa dan Yulia 

Singgih D. Gunarsa (2004:209) “Keluarga bahagia adalah bilamana seluruh 

anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, 

kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya 

(eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan 

sosial”. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga 

adalah keutuhan di dalam rumah tangga, yaitu adanya ayah dan ibu serta serta 

kecocokan hubungan diatara mereka sehingga berlangsung interaksi sosial 

yang wajar antara suami, istri dan juga putra-putrinya serta hidup dalam 

ketenangan lahir dan batin sehingga mereka merasa cukup puas atas segala 

sesuatu yang ada dan yang telah dicapai ke dalam atau ke luar, yang menyangkut 

aspek fisik, mental, emosi dan sosial. 
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Rumah tangga yang bahagia dan kekal memerlukan syarat-syarat tertentu. 

Salah satu syarat yang harus diperhatikan yaitu dipenuhinya tugas dan peranan 

dari masing-masing suami ataupun istri serta dilaksanakan dengan baik oleh 

suami maupun istri. Tanpa dipenuhinya tugas dan peranan masing-masing 

mustahil sebuah keluarga dapat bahagia dan kekal. 

Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa (2004:31-38) menjelaskan 

tentang peran ayah dan ibu di dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

1) Peran ibu dalam keluarga 
a) Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis. 
b) Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan konsisten. 
c) Sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan anak. 
d) Sebagai contoh dan teladan. 
e) Sebagai manager yang bijaksana. 
f) Memberi rangsangan dan pelajaran. 
g) Sebagai istri. 

2) Peran ayah dalam keluarga 
a) Sebagai pencari nafkah. 
b) Sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi rasa aman. 
c) Berpartisipasi dalam mendidik anak. 
d) Sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, mengasihi 

keluarga. 
 

 

 

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 

Menurut William J. Code dalam bukunya Sosiologi Keluarga (2004:184) 

mengartikan “Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu 

unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau 

beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya”. 

Berdasarkan dari definisi ini maka macam utama kekacauan keluarga adalah 

sebagai berikut : 

1) Ketidaksahan 

Ketidaksahan merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Dapat dianggap 

sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena 

sang “ayah-suami” tidak ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. 
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2) Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meniggalkan 

Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan 

itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti 

melaksanakan kewajiban perannya. 

3) “Keluarga selaput kosong” 

Anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa 

atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan 

dukungan emosional satu kepada yang lain. 

4) Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan 

Beberapa keluarga terpecah belah karena sang suami atau isti telah meninggal, 

dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau 

malapetaka yang lain. 

5) Kegagalan peran penting yang “tak diinginkan” 

Malapetaka dalam keluarga mungkin mencangkup penyakit mental, emosional, 

atau badaniah yang parah. Seorang mungkin terbelakang mentalnya atau 

seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit 

jiwa. Penyakit yang parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan 

kegagalan dalam menjalankan peran utama. 

Situasi perpecahan orang tua tersebut, maka keadaan dan kondisi anak 

dirugikan baik dari segi sosial, ekonomi maupun psikologi. Anak menjadi kurang 

pendidikan, kurang pengawasan, kurang mendapat dukungan sosial, sehingga 

membuat anak tidak betah di rumah. 

Hal senada juga diungkapakan oleh Bambang Mulyono (1998:43-48) 

yang mengemukakan bahwa penyebab timbulnya keluarga broken home, adalah 

sebagai berikut : 

1) Orang tua yang bercerai 
Perceraian yang menunjukkan kehidupan suami-istri yang tidak lagi 
dijiwai oleh rasa kasih sayang. Dasar-dasar perkawinan yang telah 
dibina telah goyah dan tidak mampu lagi menopang keutuhan dalam 
kehidupan keluarga. Dengan demikian hubungan antara suami-istri 
semakin lama semakin merenggang, masing-masing atau salah satu 
membuat jarak sedemikian rupa sehingga komunikasi jarang terjadi. 

2) Kebudayaan bisu dalam keluarga 
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 Kebudaayan bisu dalam keluarga ini ditandai dengan tidak adanya 
dialog atau komunikasi akan makin menumpuk rasa frustasi dan rasa 
jengkel dalam jiwa anak-anak. Bila orang tua tidak memberi kesempatan 
dialog dan komunikasi dalam arti yang sesungguhnya, yaitu bukan 
sekedar berbasa-basi atau sekedar berbicara pada hal-hal yang penting 
saja maka anak tidak mungkin mau mempercayakan masalah-masalahnya 
dan membatasi diri. Mereka lebih baik berdiam diri saja. 

3) Perang dingin dalam keluarga 
 Salah satu bentuk perselisihan antara bentuk suami-istri adalah konflik 

tersembunyi berupa perang dingin yang membawa suasana menegangkan 
dan menakutkan. Dapat dikatakan bahwa perang dingin dalam keluarga 
adalah lebih berat bila dibandingkan dengan kebudayaan bisu, sebab 
dalam perang dingin selain kurang terciptanya dialog juga disisipi 
oleh rasa perselisihan dan kebencian dari masing-masing pihak. 
Awal perang dingin dapat disebabkan karena suami atau istri yang 
mau memenangkan pendapat serta pendiriannya sendiri. Komunikasi 
diantara keduanya bersifat monogal, sehingga si pembicara terlalu 
memusatkan perhatian kepada diri sendiri. 

 
Apabila dilihat dari berbagai uraian di atas maka keretakan sebuah 

keluarga bisa diawali dari interaksi yang kurang baik dalam sebuah keluarga 

sehingga mengakibatkan komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga 

menjadi tidak lancar. Setelah itu mungkin akan berbentuk kebudayaan bisu 

dalam keluarga, tidak adanya dialog dalam keluarga tersebut akan menyebabkan 

individu dalam keluarga kehilangan kebahagiaan pribadinya. Selain itu bisa 

juga terjadi perang dingin dalam keluarga, dimana hal ini akan lebih menegangkan 

dan menakutkan karena selain kurangnya komunikasi juga terjadi perselisihan 

kebencian dari masing-masing pihak. 

Apabila hal di atas tidak bisa diatasi, akan berujung pada perceraian 

dimana kehidupan antara suami-istri sudah tidak lagi dijiwai oleh rasa kasih 

sayang dan hubungan yang terjalinpun akan semakin merenggang. Suasana 

seperti ini akan membawa konsekuensi/dampak yang kejam bagi anak, karena 

ia harus memutuskan ikut ayah atau ibu. Jadi apabila terjadi keretakan dalam 

sebuah keluarga, anaklah yang akan menerima dampaknya. Selain itu Main 

dalam Save M. Dagun (1990:161) juga mengungkapkan “Kelompok anak 

yang menjalin hubungan baik hanya pada satu orang tua saja dapat menimbulkan 

keengganan relasi dengan orang tua dewasa lain. Kelompok anak ini akan 
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mengalami stress, kurang efektif dalam kegiatan, lamban bergaul dengan 

temannya”. 

Berdasarkan uraian di atas kita ketahui bahwa perceraian atau perpecahan 

keluarga membawa beberapa akibat terhadap orang tua maupun anak. Tercipta 

perasaan yang tidak menentu sejak saat itu ayah atau ibu menjadi tidak 

berperan efektif sebagai orang tua dan mereka tidak lagi memperlihatkan 

tanggungjawab penuh dalam mengasuh anak. 

Syarat utama bagi kelancaran terlaksananya fungsi keluarga adalah terciptanya 

keluarga yang baik, suasana iu dapat membawa anak dalam pengembangan 

dirinya dengan pertolongan orang tua. Berasal dari rumah tangga yang harmonis 

dapat menyebabkan anak menjadi senang dan gembira sehingga dia dapat 

merasa aman dan betah di rumah. Rumah merupakan tempat bagi anak untuk 

mendapatkan semua hal yang menjadi kebuhuhannya dari orang tua, seperti 

kasih sayang, perhatian, rasa aman, rasa dihargai, rasa diakui. 

Melihat uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan 

atau faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah suasana 

yang penuh keakraban, saling pengertian, persahabatan, toleransi dan saling 

menghargai satu sama lainnya yang dapat menimbulkan rasa aman dan rasa 

puas bagi semua anggota keluarga. 

 

e. Pengukuran  Keharmonisan Keluarga 

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tersebut di atas dapat dibuat suatu 

indikator-indikator dari keharmonisan keluarga. Setelah tersusun indikator-

indikator tersebut kemudian akan dijabarkan ke dalam item-item yang berfungsi 

untuk mengukur keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga dapat diukur dari: 

1) Belajar mengenal hak dan kewajiban dalam keluarga 

a) Menghargai setiap anggota keluarga 

b) Melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan posisinya 

c) Melaksanakan peran sebagai anggota keluarga 

d) Mengikuti tuntutan dan aturan dalam keluarga dan masyarakat 

2) Kekacauan dalam keluarga 
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a) Ketidaksahan 

b) Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meniggalkan 

c) Keluarga selaput kosong 

d) Ketiadaan salah satu anggota keluarga 

e) Kegagalan peran penting yang tidak diinginkan 

3) Belajar tentang situasi dan kondisi 

a) Mengontrol dan mengendalikan ego dalamdiri 

b) Menyesuaikan pola tingkah laku terhadap situasi dan kondisi 

4) kehidupan yang harmonis 

a) Hubungan anta anggota keluarga yang rukun, harmonis, penuh kasih 

sayang dan saling menghargai 

b) Hubungan keluarga dengan lingkungan yang timbal balik 

 

f. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

a. Pengertian Akuntansi 

Akuntansi sangat berperan dalam membantu kelancaran aktivitas suatu 

perusahaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi 

yang diperlukan oleh para manajer suatu perusahaan adalah informasi akuntansi. 

Keadaan finansiil perusahaan dapat diketahui dengan informasi akuntansi, sehingga 

dapat dijadikan pedoman atas langkah-langkah apa yang harus diambil demi 

kelancaran usaha mereka. Oleh karena itu, akuntansi semakin banyak dipelajari 

oleh para usahawan dan diajarkan mulai dari sekolah menengah hingga 

perguruaan tinggi. 

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public 

Accountans (AICPA) yang dikutip oleh Amir Suhadimanto (2005:2), “Akuntansi 

adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran menurut cara yang 

berarti dan dinyatakan dalam nilai mata uang, semua transaksi serta kejadian 

yang sedikit-dikitnya bersifat financial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan 

hasilnya”. Djarwanto (1995:2) “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni 

pengumpulan, penganalisaan, pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, 

dan penafsiran data keuangan dan operasi perusahaan, dinyatakan dalam 
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bentuk uang, untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang menaruh 

perhatian pada perusahaan”. 

Bertolak dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pada dasarnya adalah proses pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran 

dari semua transaksi yang bersifat finansial dan dinyatakan dalam nilai mata 

uang.  

 

b. Pengertian Siklus Akuntansi 

Menurut Horngren, Harrison, Robinson dan Secokusumo (1997:166) 

menyatakan bahwa “Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan 

keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu”. Ngadiman, Wahyu 

Adi, dan Sri Witurachmi (2002:28) Mendefinisikan siklus akuntansi sebagai 

“Tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan 

penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi 

periode berikutnya”. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami 

bahwa siklus akuntansi merupakan kegiatan akuntansi yang terjadi pada setiap 

perusahaan yang berjalan terus menerus dan berulang kembali. Hal ini senada 

dengan pendapat Hendi Somantri (1999:61) yang mendefinisikan bahwa 

“Siklus akuntansi (accounting cycle) adalah kegiatan akuntansi yang terjadi 

berulang setiap periode”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siklus 

akuntansi adalah proses kegiatan akuntansi mulai dari terjadinya transaksi 

dalam perusahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan 

yang terjadi secara terus menerus dan berulang pada setiap periode. 

 

c. Kompetensi Mata Diklat Siklus Akuntansi 

1) Mengerjakan Persamaan Dasar Akuntansi 

a) Kemampuan dasar-dasar akuntansi dan konsep double entry recording. 

b) Mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. 

c) Menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. 

2) Mengelola Bukti Transaksi 
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a) Menyiapkan bukti transaksi keuangan. 

b) Menganalisa bukti transaksi keuangan. 

c) Menyimpan bukti transaksi keuangan. 

3) Mengelola Buku Jurnal 

a) Menyiapkan pengelolaan buku jurnal. 

b) Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. 

c) Melakukan rekapitulasi jurnal. 

4) Mengelola Buku Besar 

a) Menyiapkan pengelolaan buku besar. 

b) Membukukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar. 

c) Melakukan pencocokan saldo akun dalam buku besar dengan buku 

pembantu. 

d) Menyusun daftar saldo akun dalam buku besar. 

5) Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang 

a) Menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan. 

b) Menyusun neraca lajur. 

c) Menyusun laporan keuangan. 

d) Membuat jurnal penyesuaian. 

e) Membukukan jurnal penyesuaian. 

f) Membuat jurnal penutup. 

g) Membukukan jurnal penutup. 

h) Menyusun daftar saldo setelah penutupan. 

 

d. Pengertian Prestasi Belajar 

Tujuan belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada individu-

individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan-

penambahan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga terbentuk kecakapan, keterampilan, 

sikap, kepribadian, minat, maupun perubahan-perubahan lainnya yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan belajar mengajar 

yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan 
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kegiatan evaluasi. Hasil kegiatan evaluasi dapat memberikan gambaran tentang 

prestasi hasil belajar dari peserta didik. 

Zainal Arifin (1990:2-3) menyatakan bahwa kata “prestasi” berasal dari 

bahasa Belanda yaitu “prestatie”. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Menurut Masidjo (1995: 40) yang mengemukakan 

bahwa “Prestasi belajar merupakan kemampuan yang sungguh-sungguh aktual 

yang diperoleh sewaktu mempelajari suatu bahan pelajaran”. Sedangkan 

menurut Sutratinah Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan bahwa, ”Prestasi 

belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”.  

Fungsi dari prestasi belajar menurut Zainal Arifin (1990:2-3), antara lain : 

1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai 

anak didik, 

2) Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Hal ini didasarkan atas 

asumsi bahwa para ahli psikologi biasanya menyebutkan prestasi belajar 

sebagai tendensi keingintahuan dan merupakan kebutuhan umum pada 

manusia, termasuk kebutuhan anak didik dalam suatu program pendidikan, 

3) Sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. Asumsinya adalah 

bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan berperan sebagai umpan balik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, 

4) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan 

indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan, bahwa kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator 

ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator kesuksesan anak didik di masyarakat, 

5) Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap anak didik. Dalam proses 

belajar dan pembelajaran anak didiklah yang diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.  
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Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar di atas, maka betapa 

pentingnya kita mengetahui prestasi belajar anak didik, baik secara perseorangan 

maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang kompetensi tertentu, tetapi juga sebagai indikator 

kualitas institusi pendidikan. Perubahan perilaku sebagai hasil proses belajar 

dipengaruhi oleh faktor intern (dari dalam individu) seperti : perhatian, minat, 

motivasi, kebiasaan, dan sebagainya dan faktor ekstern (dari luar) seperti : 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi, prestasi belajar siswa tidak 

hanya dipengaruhi oleh siswa itu sendiri tetapi juga oleh faktor lingkungan 

sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, maupun huruf yang 

mencerminkan tingkat pengetahuan, kemampuan, pemahaman, keterampilan 

dan sikap berdasarkan pengalamannya dalam belajar. 

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yakni faktor dari dalam diri siswa (faktor internal) dan faktor dari luar siswa 

(faktor eksternal). Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan 

yang dimilikinya, besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapainya. 

Seperti ingatan, retensi juga sangat menentukan hasil yang diperoleh siswa di 

dalam proses belajar. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat 

kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Disamping faktor kemampuan yang 

dimiliki siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi belajar, minat belajar, faktor 

fisik dan psikis. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa merupakan hal yang logis 

dan wajar, karena hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku 

individu yang diniati dan disadari. Siswa harus merasakan adanya suatu 

kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Mereka harus berusaha mengerahkan 

segala daya dan upaya untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan 

melakukan kebiasaan belajar yang teratur. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

33 

Faktor-faktor dari luar siswa yang dapat menentukan hasil belajar adalah 

faktor lingkungan, antara lain sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. 

Lingkungan keluarga yang harmonis tentunya akan menjadikan anak betah di 

rumah. Adanya keluarga yang harmonis dimana orang tua memberikan cinta, 

perhatian dan waktu yang cukup bagi anak, terutama dalam membimbing anak 

di dalam belajarnya akan dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajarnya, 

sehingga tidak mustahil jika prestasi belajar anak menjadi meningkat. Prestasi 

belajar siswa akan dapat berhasil dengan baik, apabila faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal dapat bekerja sama dan 

saling menunjang. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung 

maupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004:138) yang 

menggolongkan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menjadi dua yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal 
a)  Faktor jasmaniah atau fisiologis baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan 
sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 
yang terdiri dari: 
(1) Faktor intelektif yang meliputi : 

(a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 
(b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

(2) Faktor non intelektif yaitu unsur-unsur yang berkepribadian tertentu 
seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian 
diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis 
2) Faktor Eksternal 

a) Faktor sosial yang terdiri atas: 
(1) Lingkungan keluarga 
(2) Lingkungan sekolah 
(3) Lingkungan masyarakat 
(4) Lingkungan kelompok 

b) Faktor budaya seperti adat-istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian. 
c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim. 
d) Faktor lingkungan spiritual dan keagamaan. 

 
 

f. Kegunaan Prestasi Belajar 
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Prestasi belajar merupakan hasil suatu hal yang sangat penting yang 

diperlukan siswa sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan dalam kegiatan 

belajarnya. Dengan adanya prestasi belajar yang diwujudkan dalam bentuk 

angka, simbol, maupun kalimat, siswa akan mengetahui tingkat keberhasilan 

belajarnya sehingga siswa dapat mengambil langkah-langkah yang harus diambil 

berkaitan dengan belajarnya. Berkaitan dengan prestasi belajar Zainal Arifin 

(1990:4) mengemukakan bahwa : 

Kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya, tergantung kepada ahli dan 
versinya masing-masing, namun diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Sebagai umpan balik bagi pendidik dalam mengajar. 
2)   Untuk keperluan diagnosis. 
3) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan. 
4) Untuk keperluan seleksi. 
5) Untuk keperluan penempatan dan penjurusan. 
6) Untuk menentukan isi kurikulum. 
7) Untuk menentukan kebijakan sekolah. 
 

Kegunaan prestasi tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan mengetahui 

prestasi belajar siswa dan guru dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, 

misalnya apabila dalam pencapaian prestasi tidak mencapai target yang 

direncanakan, perlu adanya pengayaan dalam materi yang disampaikan oleh 

guru sehingga siswa dapat dengan mudah menerima materi yang disampaikan, 

sedangkan bagi siswa dapat belajar lebih giat lagi. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah berpikir berdasarkan atas teori yang dipakai 

untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang diamati dan diteliti. Kerangaka pemikiran 

dapat berupa penjelasan skematis antara variabel yang telah dirumuskan dalam 

perumusan masalah. Kerangka pemikiran ini dapat dijadikan arahan untuk dapat 

sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan, karena 

kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran yang digunakan peneliti yang 

digambarkan secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian ini memiliki kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

1) Hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi 
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Siswa dalam menghadapi kesulitan belajar memang perlu dibantu akan 

tetapi tidak semua kesulitan belajar yang mereka hadapi harus mendapat 

bantuan penyelesaian dari guru. Siswa harus berusaha sendiri untuk menyelesaikan 

setiap kesulitan yang mereka hadapi. Untuk itu sangat diperlukan kebiasaan 

belajar yang baik dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar siswa dapat tercapai optimal melalui kebiasaan belajar 

yang baik. Apabila dalam diri siswa mempunyai kebiasaan belajar yang baik, 

maka dalam diri siswa tersebut akan timbul semangat yang kuat untuk bisa 

memahami materi pelajaran yang ia terima. Sebaliknya apabila dalam diri 

siswa itu mempunyai kebiasaan belajar yang kurang baik maka tingkat 

pemahamannya terhadap materi pelajaran yang ia terima kurang baik dan 

prestasi belajarnyapun kurang baik. Semakin baik kebiasaan belajar yang 

dimiliki siswa akan semakin tinggi pula prestasi belajar yang didapat dan 

sebaliknya semakin kurang kebiasaan belajar siswa, semakin rendah pula 

prestasi yang dicapai dalam belajar, sehingga dapat diduga bahwa kebiasaan 

belajar sangat berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. 

2) Hubungan keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar 

Lingkungan keluarga merupakan fundamental dari pendidikan anak. 

Keluarga masing-masing siswa akan berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Siswa yang mempunyai keluarga yang harmonis akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar siswa tersebut, sehingga keluarga 

yang harmonis meruakan suatu hal yang sangat penting. Keluarga yang 

harmonis yang penuh dengan suasana keakraban, saling pengertian, toleransi, 

dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dimungkinkan akan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Tingkat keharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor penting 

dalam proses belajar siswa. Keluarga yang harmonis akan memberikan 

dorongan yang besar dan positif kepada siswa untuk melakukan aktivitasnya 

terutama belajar. Kondisi keluarga seperti ini akan menciptakan suasana yang 

nyaman dan kondusif  yang akan merangsang siswa untuk belajar sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajarinya. Oleh karena itu 
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siswa yang hidup di dalam keluarga yang harmonis biasanya mempunyai 

prestasi yang lebih baik daripada siswa yang hidup di dalam keluarga yang 

disharmonis, sehingga dapat diduga bahwa keharmonisan keluarga sangat 

berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. 

3) Hubungan antara kebiasaan belajar dengan keharmonisan keluarga secara 

bersama dengan prestasi belajar akuntansi 

Kebiasaan belajar siswa berhubungan dengan suasana keharmonisan di 

dalam keluarganya. Suasana keluarga yang harmonis anak akan merasa aman 

dan nyaman untuk belajar di rumah, sehingga anak termotivasi untuk membiasakan 

belajar yang teratur. Anak akan memanfaatkan waktu belajar dengan seefektif 

dan seefesien mungkin. Kegiatan belajar siswa yang didukung oleh kebiasaan 

belajar serta suasana yang harmonis di dalam keluarga yang mampu berperan 

untuk membantu kelancaran proses belajar siswa, maka dimungkinkan bagi 

siswa untuk dapat mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan antara kebiasaan belajar dan keharmonisan 

keluarga diduga akan mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi 

belajar siswa. 

Apabila dilihat dari berbagai uraian di atas, maka dalam penelitian ini 

kemungkinan ada hubungan antara kebiasaan belajar dan keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggambarkan pemikiran yang 

tersusun pada skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIASAAN 
BELAJAR 

KEHARMONISAN 
KELUARGA 

PRESTASI BELAJAR 
AKUNTANSI 
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Gambar 1. Kerangka berpikir hubungan antara kebiasaan belajar dan 

keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban/pendapat yang bersifat sementara tentang 

permasalahan yang diajukan dan masih diuji kebenarannya. Menurut Cholid Narbuko 

dan Abu Achmadi (1999:115) “Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang 

dapat dibuktikan dan masih harus dibuktikan kebenarannya”. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

2. Ada hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

3. Ada hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan 

keluarga secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu SMA Negeri 3 Surakarta. 

Alasan penulis memilih SMA Negeri 3 Surakarta sebagai tempat penelitian 

adalah:  

1. SMA Negeri 3 Surakarta merupakan salah satu SMA Negeri favorit 

di kota Surakarta dan memiliki siswa-siswi yang berprestasi. 
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2. Tersedianya data-data yang dibutuhkan penulis dalam mengadakan 

penelitian. 

3. Belum ada penelitian yang serupa di lembaga tersebut. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini meliputi kegiatan persiapan sampai selesainya 

penyusunan laporan, adapun kegiatan sebagai berikut 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jenis kegiatan 2007 

a. persiapan penelitian Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus 

1. pengajuan judul               

2. penyusunan proposal               

3. penyusunan angket               

4. izin penelitian               

b. pelaksanaan penelitian               

1. pengumpulan data               
2. analisis data               

3. penarikan hasil               

4. penyusunan laporan    
    penelitian 

              

 

 

 

 

B. Metode Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satu faktor yang penting adalah metode penelitian yang digunakan. 

Hadari Nawawi (1998:61) menyatakan bahwa “Metode adalah cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Menurut Hadari Nawawi (1998:62) terdapat 

empat macam metode yaitu :  

1. Metode filosofis  
Adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui 
perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang 
hakekat sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik dengan mempergunakan 
pola berfikir aliran filsafat tertentu. 

2. Metode deskriptif 
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Adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta- 
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

3. Metode historis 
Adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu 
atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu 
keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang. 

4. Metode eksperimen 
Adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan 
sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh variabel 
lainnya melalui percobaan.  

 

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

korelasi. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

korelasi ini adalah : 

1)  Permasalahan yang dihadapi adalah merupakan permasalahan yang masih 

ada pada masa sekarang. 

2)  Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. 

3)  Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan suatu gambaran hasil penelitian 

secara sistematis, nyata, dan cermat. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad (1994:140), 

ciri-ciri pokok penelitian deskriptif adalah sebagai berikut : 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa (karena ini metode ini sering disebut pula metode analitik). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Suharsimi Arikunto (2006:108) mengemukakan bahwa “Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian”. Menurut Hadari Nawawi (1998:141) “Populasi adalah 

keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber 

data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”. 
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Berdasarkan kedua pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan mengenai 

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu 

yang digunakan sebagai subyek penelitian. 

Berdasarkan rumusan di atas penulis menetapkan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta, tahun 

ajaran 2006/2007 yang berjumlah 160 siswa yang terbagi dalam 4 kelas. 

 

2. Sampel 

Hadari Nawawi (1998:144) mengemukakan bahwa “Sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu 

penelitian”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:109) “Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti”. Jadi dapat dikatakan sampel adalah sumber data 

yang berasal dari sebagian populasi yang dapat mewakili anggota populasi dan 

sekaligus menjadi obyek penelitian. Namun Suharsimi Arikunto (2006:112) 

menerangkan bahwa : 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, 
lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 
10%-15%, atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 
a)  Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 
b)  Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal 

ini menyangkut banyak sedikitnya data. 
c)  Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih 
baik. 

 
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 160 siswa, maka peneliti 

hanya mengambil sampel sebesar 35% dari populasi yaitu sebesar 56 siswa.  

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang representatif harus dilakukan dengan teknik 

sampling sehingga diperoleh sampel yang benar-benar mewakili atau menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya. Hadari Nawawi (1998: 152) mengemukakan 

bahwa ”Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel  yang jumlahnya 
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sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, 

dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel 

yang representatif atau benar-benar mewakili populasi”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 134-142) cara-cara pengambilan 

sampel penelitian dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Sampel random atau sampel acak, sampel campur 

Dalam teknik ini peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek 

penelitian untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Sampel 

random dapat dilakukan dengan cara: 

1) Undian (untung-untungan) 

2) Ordinal (tingkatan sama) 

3) Menggunakan tabel bilangan random 

b. Non random sampel 

1) Sampel berstrata (Stratified Sample) 

Teknik ini digunakan jika populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau 

strata. 

2) Sampel wilayah (Area Probability Sample) 

Sampel wilayah digunakan apabila  ada perbedaan ciri antara wilayah yang 

satu dengan wilayah yang lain. 

 

3) Sampel proporsi (Proportional Sample) 

Apabila populasi terdiri dari beberapa sub populasi yang tidak sama 

jumlahnya. Dalam penarikan sampel perbandingan antar sub populasi itu 

diperhitungkan , sehingga dihasilkan sub sampel yang proporsional. 

4) Sampel bertujuan (Purposive Sample) 

Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil sampel bukan 

didasarkan atas strata atau wilayah tetapi dalam pengambilan sampel 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

5) Sampel kuota (Quota Sample) 

Dalam teknik ini pengambilan sampel berdasarkan jumlah yang sudah 

ditentukan tanpa menghiraukan dari mana asal subjek (asalkan masih dalam 
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anggota populasi), yang terpenting terpenuhinya jumlah (quotum) yang 

telah ditetapkan. 

6) Sampel kelompok (Cluster Sample) 

Pengambilan sampel dalam teknik ini dengan cara memasukkan individu-

individu populasi dalam satuan-satuan sehingga menjadi kelompok-

kelompok individu atau cluster. 

7) Sampel kembar (Double Sample) 

Suharsimi Arikunto (2006: 142) mengemukakan bahwa ”Sampel kembar 

adalah dua buah sampel yang sekaligus diambil oleh peneliti dengan tujuan 

untuk melengkapi jumlah apabila ada data yang tidak masuk dari sampel 

pertama, atau untuk mengadakan pengecekkan terhadap kebenaran data dari 

sampel pertama. Biasanya sampel pertama jumlahnya sangat besar 

sedangkan sampel kedua yang untuk mengecek  jumlahnya tidak begitu 

besar”. 

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah proportional 

random sampling yaitu kombinasi antara random sampling dan proportional 

sampling. Teknik random sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cara undian untuk menentukan anggota populasi yang dijadikan sampel, 

sedangkan teknik proportional sampling untuk menentukan persentase jumlah sub 

sampel yang akan diambil dari jumlah sub populasi.  

Langkah-langkah pengambilan sampel dengan menggunakan cara undian 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar nama yang berisi semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta yang dipakai sebagai populasi. 

b. Memberi kode-kode yang diwujudkan dalam bentuk angka untuk tiap subyek, 

kemudian dimasukkan dalam daftar nama. 

c. Menulis kode masing-masing subyek dalam suatu lembaran kertas kecil. 

d. Menggulung kertas tersebut. 

e. Memasukkan gulungan kertas ke dalam kaleng. 

f. Satu per satu gulungan kertas tersebut dikeluarkan dari kaleng dengan cara 

diundi, untuk kelas XI IPS 1 diambil sebanyak 14 siswa, kelas XI IPS 2 
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sebanyak 14 siswa, dan kelas XI IPS 3 sebanyak 14 siswa, kelas XI IPS 4 

sebanyak 14 siswa. 

g. Mencatat nama-nama siswa yang terpilih menjadi sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah segala cara ilmiah yang dipergunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh data penelitian. Data merupakan faktor yang 

sangat penting, karena data merupakan keterangan-keterangan yang diperlukan 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Untuk memperoleh data yang benar-

benar obyektif dan lengkap, maka dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data 

yang tepat. Kekeliruan dalam memilih metode pengumpulan data akan menyebabkan 

hasil penelitian tidak tepat. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:128-135) untuk 

memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat, yaitu sebagai berikut: “(1) Tes; (2) Angket atau 

Kuesioner; (3) Interviu; (4) Observasi; (5) Skala bertingkat dan; (6) Dokumentasi”.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik angket dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

1. Angket 

a. Pengertian angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara 

tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban. Suharsimi Arikunto 

(2006:151) menjelaskan bahwa “Angket adalah sejumlah pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden 

dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. Cholid Narbuko dan 

Abu Achmadi (1999:162) mengemukakan bahwa “Kuisioner atau angket paling 

umum dipakai dalam metode-metode penelitian survei, di mana mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tertulis kepada sekelompok 

populasi atau represetatifnya”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

44 

Berdasarkan kedua pernyaaan tersebut maka dapat penulis simpulkan 

bahwa pengertian dari angket adalah serangkaian pertanyaan (pernyataan) 

mengenai sesuatu hal secara tertulis yang diajukan dan harus dijawab oleh 

responden untuk memperoleh data atau keterangan. Penggunaan metode angket 

dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan informasi atau data-data 

tentang kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga. 

b. Jenis-jenis angket 

Kuisioner atau angket dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:152) adalah sebagai berikut: 

1) Dipandang dari cara menjawab maka ada: 
a) Kuesioner terbuka, kuesioner yang memberikan kesempatan kepada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
b) Kuesioner tertutup, kuesioner yang sudah disediakan jawaban sehingga 

responden tinggal memilih. 
2) Dipandang dari jawaban yang diberikan maka ada: 

a) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 
b) Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang 

lain. 
3) Dipandang dari bentuknya maka: 

a) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 
tertutup. 

b) Kuesioner isian, adalalah sama dengan kuesioner terbuka. 
c) Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda check (ü) pada kolom yang sesuai. 
d) Rating scale ( skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkat, misalnya mulai setuju sampai 
dengan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini jenis angket yang 

digunakan adalah: 

1) Berdasarkan cara menjawab, angket yang digunakan termasuk jenis angket 

tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. 

2) Berdasarkan jawaban yang diberikan, angket yang digunakan termasuk 

jenis angket langsung dan tidak langsung. 

3) Berdasarkan bentuknya, angket yang digunakan termasuk jenis angket 

check list. 

c. Pemberian skor angket 
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Dalam penenelitian ini penilaian angket berpedoman pada Skala Likert, 

digunakannya skala likert karena dalam penelitian ini responden diminta untuk 

menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan responden dalam angket yang 

dikelompokkan dalam lima kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-

ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 2. Skor angket untuk jawaban yang bersifat positif 

Aternatif Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Tabel 3. Skor angket untuk jawaban yang bersifat negatif 

Aternatif Jawaban Skor  

Sangat setuju 1 

Setuju 2 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat tidak setuju 5 

Alasan penulis menggunakan skala likert dalam memberikan bobot untuk 

item-item pertanyaan dalam angket, yaitu: 

1) Skala likert lebih mudah membuatnya karena skor telah ditentukan terlebih 

dahulu. 

2) Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan nyata tentang pendapat 

atau sikap responden terhadap pernyataan yang diajukan. 

d. Langkah-langkah penyusunan angket 

1) Menetapkan tujuan 

Dalam penelitian ini angket bertujuan untuk memperoleh data, data tentang 

kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga siswa kelas XI jurusan IPS 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 
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2) Menyusun kisi-kisi angket 

Kisi-kisi angket digunakan untuk memperjelas permasalahan yang akan 

dituangkan dalam angket serta untuk mempermudah butir-butir pertanyaan 

dalam angket. 

3) Menyusun angket 

Angket yang akan dibagikan kepada responden dapat disusun dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Surat pengantar 

Surat pengantar ini berfungsi menghantarkan angket sehingga responden 

dapat menerima dengan jelas. 

b) Membuat pedoman pengisian angket 

c) Membuat butir pertanyaan yang diberikan dan sekaligus disertai 

alternatif jawaban. 

d) Membuat sekoring atau penilaian angket 

e. Mengadakan uji coba (try out) angket 

Setelah angket selesai disusun, maka angket tersebut harus diuji coba 

terlebih dahulu mengenai validitas dan reliabilitasnya yaitu melalui try out. 

Tujuan diadakannya try out angket adalah untuk mengetahui kelemahan 

angket yang akan disebarkan kepada responden sehingga diketahui sejauh 

mana responden mengalami kesulitan dalam menjawab pernyataan tersebut 

serta untuk mengetahui apakah angket tersebut memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas. Dari hasil uji coba, maka dapat diketahui valid atau tidaknya tiap 

butir pernyataan yang ada dalam angket. 

Dalam penelitian ini angket diuji cobakan kepada responden yang 

tidak menjadi sampel yaitu sejumlah 30 siswa, dengan pertimbangan 

karakteristik siswa tersebut sama atau setidak-tidaknya seimbang dengan 

sampel penelitian.  

1) Uji validitas angket 

Istrumen penelitian dikatakan valid apabila mempunyai ketepatan 

dan kesesuaian antara alat dan aspek yang diukur. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006: 168) pengertian validitas adalah “Suatu ukuran yang 
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menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument”. 

Untuk menguji validitas dalam item-item pernyataan dalam angket 

digunakan teknik korelasi Product Moment. Rumus untuk menguji 

validitas menurut Suharsimi Arikunto (2006: 170) adalah: 

rxy= 

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−

}Y)(Y}{NX)(X{N

Y)X)((XYN

2222
   

      
Keterangan  

rxy    : Koefisien korelasi variabel x dan y 

X   : Skor butir item 

Y    : Skor total 

ΣX   : Jumah skor-skor X 

ΣY    : Jumlah skor-skor Y 

ΣXY  : Jumlah skor-skor X dan Y yang dipasangkan 

ΣX2  : Jumlah kuadrat dari X 

ΣY2  : Jumlah kuadrat dari Y 

N  : Jumlah subyek 

Angka hasil rhitung dikonsultasikan dengan tabel korelasi product 

moment dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30. Butir soal dikatakan 

valid jika rhitung > rtabel, tetapi sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti angket 

tersebut tidak valid. 

Hasil dari uji coba terhadap angket yang diuji cobakan pada 30 

siswa atau N = 30 maka rtabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan 

0,361 sehingga item dinyatakan valid jika rhitung > 0,361. Hasil analisis 

setiap item untuk angket kebiasaan belajar yang telah digunakan menunjukkan 

bahwa dari 25 item terdapat 4 item yang tidak valid yaitu item nomor 9, 

12, 14 dan 18 (perhitungan selengkapnya pada lampiran 8 halaman 98). 

Sedangkan untuk angket keharmonisan keluarga menunjukkan bahwa dari 

25 item terdapat 3 item yang tidak valid yaitu item nomor 6, 7 dan 19 

(perhitungan selengkapnya pada lampiran 11 halaman 105). Selanjutnya 

untuk item yang tidak valid tersebut dihapuskan atau dihilangkan. 
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3) Uji reliabilitas angket 

Alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah 

atau dengan kata lain dapat dipercaya dan stabil. Suharsimi Arikunto 

(2006: 178) mengemukakan bahwa “Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena istrumen tersebut sudah baik”. 

Untuk mengetahui reliabilitas angket dalam penelitian ini penulis 

menggunakan rumus alpha yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2006: 

196) dengan rumus sebagai berikut: 

r 11  = }
δ

Σδ
}{1

1k

k
{

2
t

2
b−

−
 

     
Keterangan  

r 11  : Reliabilitas Instrumen 

k : Banyaknya soal 

2
bΣδ  : Jumlah varians butir 

2
tδ  : Varians total  

Harga riil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

korelasi product moment pada taraf signifikansi 5% dan N = 30. Jika hasil 

perhitungannya menunjukkan rhitung > rtabel, maka reliabilitas angket 

terpenuhi, sebaliknya rhitung < rtabel, maka angket tidak reliabel. 

Nilai rhitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel untuk 

mengetahui harga tersebut signifikan atau tidak. Apabila diperoleh rhitung > 

rtabel maka reliabel angket terpenuhi. Hasil uji reliabel angket kebiasaan 

belajar diperoleh rhitung > rtabel atau 0,868 > 0,361 sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 9 halaman 100-101, maka dapat dikatakan bahwa angket 

kebiasaan belajar yang digunakan reliabel. Hasil uji reliabel angket 

keharmonisan keluarga diperoleh rhitung > rtabel atau 0,859 > 0,361 

sebagaimana terdapat dalam lampiran 12 halaman 107-108, maka dapat 

dikatakan bahwa angket keharmonisan keluarga yang digunakan reliabel. 
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2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

mempergunakan dokumen-dokumen serta catatan-catatan dan sebagainya sebagai 

sumber data. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:206) “Metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, parasit, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. 

Sedangkan Hadari Nawawi (1998:95) “Teknik studi dokumenter adalah cara 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-

bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber 

dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain”. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi 

adalah metode penelitian yang berdasarkan data-data yang sudah ada tanpa diolah 

terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh 

data tentang jumlah seluruh siswa kelas XI IPS dan prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi semester I siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka data tersebut harus segera dianalisa untuk 

mengetahui kebenaran dari hipotesis dan untuk menarik kesimpulan. Teknik 

analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil 

penelitian. Ada dua cara analisis data dalam suatu penelitian, yaitu teknik statistik 

dan teknik non statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

statistik karena data yang peneliti ambil merupakan data kuantitatif, sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda. Suharsimi 

Arikunto (2006:295) mengemukakan bahwa “Regresi ganda (multiple regression) 

adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel 

bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, penggunaan teknik analisis regresi linier ganda dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif variabel-variabel bebas 
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yaitu kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga dengan variabel terikat yaitu 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

Menurut Sutrisno Hadi (1995:2) tugas pokok dari analisis regresi ganda 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari korelasi antara kriterium dan prediktor. 
2. Menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak. 
3. Mencari persamaan garis regresi. 
4. Mencari sumbangan relatif antara sesama prediktor, jika prediktor 

lebih dari satu.  
 
Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu kebiasaan belajar (X1) dan 

keharmonisan keluarga (X2) sebagai variabel bebas atau prediktor. Prestasi belajar 

akuntansi (Y) sebagai variabel terikat atau kriterium. 

 
1. Uji Prasyarat Analisis 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis berbentuk selebaran normal atau tidak. Untuk menguji normalitas 

ini dilakukan terhadap residu dengan rumus “chi kuadrat” : 

X2 = ∑
−

fh

fhfo 2)(
 

 (Suharsimi Arikunto, 2002:290) 

Keterangan : 

=2X Chi Kuadrat 

of   = Variabel observasi 

hf   = Variabel yang diharapkan 

Setelah harga 2X hitung ditemukan, dikonsultasikan dengan 2X tabel pada 

taraf signifikansi 5% dan dk = k-1 maka keputusan uji adalah apabila harga 

2X hitung < 2X tabel maka data yang diperoleh berdistribusi normal, sebaliknya 

bila 2X hitung > 2X tabel maka data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linier 

antara variabel X dan Y. Untuk menghitung linieritas digunakan rumus dari 

Sudjana (2001: 17) yaitu: 

1) JK (G)   = 
( )

∑
∑

∑













−

N

Y
YX

2

2
1    

2) JK (TC)  = )()( GJKSJK − , di mana  

JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (T)   = ∑ 2Y  
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3) dk (TC)   = 2−k  

4) dk (G)    = kn −  

5) RJK (TC)  = 
)(

)(

TCdk

TCJK
 

6) RJK (G)  =
)(

)(

Gdk

GJK
 

7) RJK reg  = JK (b/a) 

8) F hitung    = 
)(

)(

GRJK

TCRJK
 

Keterangan 

)(GJK  : Menyatakan jumlah kuadrat 

)(TCJK  : Menyatakan jumlah kuadrat tuna cocok 

)(TJK  : Menyatakan jumlah kuadrat total 

)(aJK  : Menyatakan jumlah kuadrat koefisien 
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)/( abJK  : Menyatakan jumlah kuadrat regresi 

)(SJK  : Menyatakan jumlah kuadrat sisa 

dk  : Derajat kebebasan (setiap variabel berbeda-beda) 

    untuk tuna cocok : k - 2 

    untuk tuna galat : n-2 

  untuk regresi  : 1 

                    untuk residu  : n – 2 

)(TCRJK  : Menyatakan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok 

)(GRJK  : Menyatakan rata-rata jumlah kuadrat galat 

RJK reg  : Menyatakan rata-rata jumlah kuadrat regresi 

F hitung  : Harga bilangan F untuk uji kelinieran regrasi 

Angka hasil Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

5% dk pembilang (k – 2) dan dk penyebut (n – k). Jika hasil Fhitung < Ftabel , 

maka dinyatakan bahwa bentuk regresi linier, sebaliknya apabila Fhitung > Ftabel, 

maka dinyatakan bahwa bentuk regresi tidak linier. 

 

 

c. Uji Independensi 

Uji independensi diperlukan untuk mengetahui apakah antara variabel 

bebas terdapat hubungan atau tidak. Uji statistik yang digunakan adalah rumus 

product moment yaitu : 

21xxr = 

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

})X(X}{N)X(X{N

)X)(X(XXN

2
2

2

2
2

1

2

1

2121
 

(Sudjana, 2001:19) 

Keterangan : 

21xxr = Koefisian korelasi antara dua predikator 

X  = Jumlah skor predikator 

N  = Jumlah responden  
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Setelah harga rhitung ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5% dan N = 56. Maka keputusan uji adalah apabila 

21xxr > rtabel berarti ada hubungan yang berarti antara X1 dengan X2 dan 

sebaliknya apabila 
21xxr < rtabel berarti tidak ada hubungan yang berarti. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua menggunakan rumus product 

moment menurut Sudjana, (2002:369) dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

1) Koefisien Korelasi X1 dengan Y dengan rumus: 

( )( )
( ){ } ( ){ }222

1
2

1

11

1

∑∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXYXN
r yx  

2) Koefisien Korelasi X2 dengan Y dengan rumus: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

222

2
2
2

22

2

YYNXXN

YXYXN
r yx   

Keterangan 

N  : Jumlah responden 

X  : Variabel prediktor 

Y  : Variabel kriterium 

YXr 1
 : Koefisien korelasi X1 dan Y 

YXr 2
 : Koefisien korelasi X2 dan Y 

Angka hasil rhitung dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 

5% dan N = 56. Apabila rhitung > rtabel maka hipotesis dapat diterima atau 

terbukti, sebaliknya apabila rhitung < rtabel berarti hipotesis tidak dapat diterima 

atau tidak terbukti. 

b. Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung persamaan garis regresi, dengan rumus sebagai berikut: 

22110
ˆ XaXaaY ++=  

Untuk menghitung koefisien 0a , 1a , dan 2a  menurut Sudjana (2002:349) dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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22110 XaXaYa −−=  

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )2
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1
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2
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2) Mencari koefisien korelasi ganda antara kriterium Y dengan prediktor X1 

dan  prediktor X2 dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh 

Sutrisno Hadi (2001: 25), yaitu: 

Ry(1,2) = 
∑

∑ ∑+
2

2211

y

yxayxa
 

Keterangan : 

Ry(1,2)  : Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 

 a1       : Koefisien predikator X1 
 a2       : Koefisien predikator X2 

∑ x1y  : Jumlah produk antara X1 dengan Y 

∑x2y   : Jumlah produk antara X2 dengan Y 

∑ 2y  : Jumlah kuadrat kriterium Y 

3) Menguji keberartian koefisien korelasi ganda dengan uji F untuk 

menentukan signifikan atau tidaknya korelasi, digunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Sudjana (2002: 385), yaitu : 

( ) ( )1/1

/
2

2

−−−
=

knR

kR
F  

Keterangan 

Freg  : Menyatakan harga F garis regresi 

k  : Menyatakan banyaknya variabel bebas 

n  : Menyatakan ukuran sampel 

2R   : Menyatakan korelasi ganda  

Setelah harga Freg ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila Fhitung < Ftabel berarti tidak terdapat 
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hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, sebaliknya apabila Fhitung > Ftabel 

berarti terdapat hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

a. Lokasi/Alamat SMA Negeri 3 Surakarta 

SMA Negeri 3 Surakarta dalam perkembangannya memiliki 2 lokasi. 

Lokasi 1 di Warungmiri dan lokasi 2 di Kerkop. Pembagian ruang di lokasi 1 

khusus program akselerasi. Program akselerasi dibuka khusus untuk program 

percepatan studi dan SMA Negeri 3 Surakarta baru mulai menerima siswa 

akselerasi pada tahun 2003/2004. Lokasi 2 adalah untuk seluruh kelas X, kelas 

XI dan Kelas XII. Alamat lokasi masing-masing : 
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1) Jalan R.E. Martadinata 143 Surakarta 57122 telp (0271)656949 

2) Jalan Prof, Dr. WZ. Johanes 58 Surakarta 57128 telp (0271) 648681 

b. Sejarah Singkat SMA Negeri 3 Surakarta 

Sejarah berdirinya Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri 3 

Surakarta yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 

Surakarta diawali dengan Sekolah Menegah Tinggi (SMT) yang berlokasi di 

Manahan (SMT Manahan) secara kronologis sebagai berikut : 

1)  Tanggal 13 November 1943 

 Berdirinya SMT Manahan 3 November 1943 s.d. 14 November 1949.  

 Kepala Sekolah : Mr. Widodo Sastrodiningrat. 

2) Tanggal 15 Desember 1949 

 SMT Manahan diganti namanya SMA Negeri A/B Margoyudan yang 

terdiri dari : 

a) SMA Negeri A/B I (masuk pagi) 

b) SMA Negeri A/B II (masuk siang untuk para pejuang) 

Kepala Sekolah : Soepandam 

3) Tanggal 17 Agustus 1951 

 Dibuka SMA A/B bagian malam dengan nama SMA Negeri A/B bagian 

malam. Jadi ada 3 SMA Negeri A/B, yaitu : 

a) SMA Negeri A/B I 

b) SMA Negeri A/B II 

c) SMA Negeri I (bagian malam) 

4)  Tanggal 1 Agustus 1956 

 SMA Negeri A/B I bagian malam diubah namanya menjadi SMA Negeri 

A/B III. 

 Kepala Sekolah : Soepandam 

5)  Tanggal 1 Agustus 1958 

 Ketiga SMA tersebut diubah namanya dari : 

a) SMA Negeri A/B I menjadi SMA Negeri I B (Ilmu Pasti Alam) 

dipimpin oleh Soepandam. 
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b)  SMA Negeri A/B II menjadi SMA Negeri II A (Sastra) dipimpin oleh 

Parjatmo. 

c) SMA Negeri A/B III menjadi SMA Negeri III B, yang sekarang 

menjadi SMA Negeri 3 Surakarta. 

 Kepala Sekolah : Roespandji Atmowiroso. 

 Tanggal 1 Agustus 1958 ini diresmikan menjadilahirnya SMA Negeri 3 

Surakarta. 

6)  Tanggal 20 januari 1967 

 SMA Negeri 3 Surakarta pindah dari Margoyudan 56 Solo Ke Jalan 

Warung Miri 90 (sekarang Jalan RE Martadinata 143) menempati bekas 

SR Sin Tung. 

7) Tahun 1975 

 Menempati lokasi jalan Prof. WZ. Johanez 58 Kerkop. 

8) Tanggal 7 Maret 1997 

 SMA Negeri 3 Surakarta berbubah menjadi SMU Negeri 3 Surakarta 

berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No : 035/0/1997, tanggal 7 

Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta 

Organisasi dan Tata Kerja SMU. 

 

 

9) Tanggal 8 Juli 2003 

SMU Negeri 3 Surakarta berubah menjadi SMA Negeri 3 Surakarta 

berdasarkan Undang-undang RI Nomor tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Bab IV pasal 13 ayat 3) secara oprasional terhitung 

mulai tanggal 1 Februari 2004.  

Semenjak berdirinya SMA Negeri 3 Surakarta telah mengalami 

beberapa pergantian kepala sekolah. Kepala Sekolah yang pernah menjabat di 

SMA Negeri 3 Surakarta adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. Daftar Nama Kepala SMA Negeri 3 Surakarta 

No. Nama Tahun 
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1. Soepandam 17 Agustus 1951 – 1 Agustus 1958 

2. Roespandji Atmowirogo 1 Agustus 1958 – 1 Agustus 1960 

3. Soemitro 1 Agustus 1960 – 31 Desember 1968 

4. Singgih Prawoto 1 Juni 1969 – 29 januari 1980 

5. Soejono 29 Januari 1980 – 22 Desember 1986 

6. Sriwalujo Mangoendikarno 22 Desember 1986 – 30 April 1993 

7. Soegiman BSC 1 Mei 1993 – 1 Mei 1995 

8. Soekiman 1 Mei 1995 – 1 November 1998  

9. Drs. H. Kuswanto, M.M. 1 November 1998 – 7 April 1999 

10. Drs. Soediyono, M.M. 7 April 1999 – 24 Mei 2001 

11. Drs. H.Kuswanto, M.M. 24 Mei 2001 – 27 Mei 2004 

12. Drs. H. Sunarso 27 Mei 2004 – Sekarang 

  

c. Lingkungan Fisik SMA Negeri 3 Surakarta 

1)   Identitas  

a)  Nama Sekolah  :  SMA Negeri 3 Surakarta 

b)  Alamat  :  1. Jl. R.E. Martadinata 143 Warungmiri 56949 

   2. Jl. Prof. WZ. Yohanes 58 Kerkop 48681 

c)  Status Sekolah  :  Negeri 

d)  Halaman Sekolah :  Cukup untuk upacara 

   Cukup untuk olah raga 

2) Ruangan  :  Kelas 34 lokal ; ruang kepala sekolah 1 lokal ; penjaga 2 

lokal; guru 2 lokal; tata usaha 2 lokal; perpustakaan 2 lokal; 

kafetaria 2 lokal; koperasi 2 lokal; BP 2 lokal; UKS  2 

lokal; laboratorium 15 lokal; toilet guru 5 lokal; ruang 

keterampilan 4 lokal; ruang kesenian 1 lokal; gudang 2 

lokal; toilet murid 2 lokal; lapangan basket 1 lokal; tempat 

sepeda 2 lokal. 

d. Struktur Organisasi 
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Susunan Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Surakarta dapat dijelaskan 

dalam gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     Gambar Garis Komando 

     Gambar Garis Koordinasi 

Gambar 2. Susunan Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Surakarta 

Sumber : Bagian Tata Usaha SMA Negeri 3 Surakarta 

 

Berdasarkan gambar struktur Organisasi SMA Negeri 3 Surakarta di 

atas, dapat terlihat bahwa siswa belum masuk pada susunan struktur organisasi 

tersebut. Maka penulis menyarankan sebaiknya pihak SMA Negeri 3 Surakarta 

dapat melengkapi dengan unsur siswa. 

e.  Fungsi dan Tugas Sekolah dan Pengelola Sekolah 

1)  Fungsi dan Tugas Sekolah 

Secara garis besar, sekolah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 
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b) Melaksanakan bimbingan dan konseling. 

c) Membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). 

d) Melaksanakan urusan tata usaha. 

e) Membina kerja sama dengan orang tua siswa, masyarakat dan instansi 

terkait. 

2)  Fungsi dan Tugas Sekolah dan Pengelola Sekolah 

a) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berfungsi sebagai: 

(1) Edukator 

Bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 

(2) Manajer 

Bertugas menyusun serta merencanakan, dan mengorganisasikan 

kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, me-

laksanakan pengawasan, melakukan evaluasi, menentukan kebijakan, 

mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar 

mengajar melalui guru-guru, mengatur administrasi melalui wakil 

kepala sekolah, mengatur OSIS, mengatur hubungan sekolah dengan 

masyarakat dan instansi terkait. 

(3) Administrator 

Menyelenggarakan administrasi : perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, 

ketatatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, 

ruang keterampilan/kesenian, bimbingan konseling, Unit Kesehatan 

Sekolah, OSIS, Serbaguna, media dan gudang,  

(4) Supervisor 

Menyelenggarakan supervise mengenai proses belajar mengajar, 

kegiatan BK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, 

kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait, sarana 

dan prasarana, kegiatan OSIS. 

 b) Wakil Kepala Sekolah 
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Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai 

berikut: penyusunan rencana dan pembuatan program kerja dan pelaksanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, identifikasi 

dan pengumpulan laporan. 

Wakil Kepala Sekolah juga membantu Kepala Sekolah dalam urusan : 

(1) Kurikulum yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut : menyusun 

program pengajaran, menyusun program pembagian tugas guru dan 

jadwal, menyusun jadwal pelaksanaan ulangan umum dan ujian 

akhir, menerapkan kriteria naik/tidak naik kelas dan kelulusan siswa, 

mengatur jadwal penerimaan raport dan STTB, mengkoordinasikan 

dan mengarahkan penyusunan SP, menyusun laporan pelaksanaan 

pengajaran, membina kegiatan MGMP, membina kegiatan sanggar 

PKG/MGMP/Media, menyusun laporan pendayagunaan sanggar       

PKG/MGMP/Media, melaksanakan pemilihan guru teladan, membina 

kegiatan lomba-lomba akademis. 

(2) Kesiswaan yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut : menyusun 

program pembinaan kesiswaan/OSIS, melaksanakan bimbingan, 

pengarahan dan pengendalian kegiatan OSIS dalam rangka meng-

arahkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus 

OSIS, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi, menyusun 

program kegiatan ekstrakurikuler, menyusun program dan jadwal 

pembinaan siswa secara berkala dan incidental, mengatur mutasi 

siswa, melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa 

penerima beasiswa, mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili 

sekolah dalam kegiatan di luar sekolah, menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan kesiswaan secara berkala. 

(3) Hubungan masyarakat yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut : 

mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang 

tua siswa, membina hubungan antar sekolah dengan BP3/Komite 

Sekolah, membina hubungan antar sekolah dengan lembaga pemerintahan, 
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dunia usaha dan lembaga sosial lainnya, menyusun laporan pelaksanaan 

hubungan masyarakat secara berkala. 

(4) Sarana dan prasarana yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut : 

menyusun rencana kebutuhan yang menyangkut sarana dan prasarana, 

mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, mengelola 

pembiayaan alat-alat pengajaran, menyusun laporan pelaksanaan 

urusan sarana dan prasarana secara berkala. 

c)  Guru 

 Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi : 

(1) Membuat program pengajaran seperti analisis materi pelajaran 

(AMP)/Silabus Pembelajaran, Program tahunan/Semester, Program 

Satuan Pembelajaran, Program Rencana Pembelajaran, Program Mingguan 

Guru dan Lembar Kegiatan Siswa. 

(2) Melaksanakan kegiatan Pembelajaran. 

(3) Melaksanakan kegiatan penilaian belajar, Ulangan harian/blok dan 

mencatat kemajuan belajar masing-masing siswa. 

(4) Melakukan analisis hasil ulangan harian dan mencatat kemajuan 

belajar masing-masing siswa. 

(5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.  

(6)  Mengisi daftar nilai siswa dan meneliti daftar hadir siswa. 

(7)  Melaksanakan kegiatan membimbing siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

(8)  Membuat alat pengajaran/peraga serta mengatur kebersihan ruang 

kelas dan ruang pratikum. 

d)  Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun 

program pelaksanaan bimbingan konseling, melakukan konsultasi dengan 

wali kelas dalam mengatasi masalah-masalah kesulitan belajar siswa, mem-

berikan layanan bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya, memberikan saran dan pertimbangannya kepada siswa tentang 

gambaran pendidikan lanjutan dan lapangan pekerjaan yang sesuai, menilai 
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pelaksanaan bimbingan dan konseling, melaksanakan kegiatan evaluasi/analisis 

hasil belajar, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan 

konseling, mengikuti kegiatan musyawarah guru pembimbing, menyusun 

laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

e)  Kepala Tata Usaha 

 Kepala tata usaha sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan sekolah yang 

meliputi: menyusun program tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, 

mengurus administrasi keuangan dan siswa, membina pengembangan karir 

pegawai tata usaha sekolah, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, 

menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah, menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala. 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka 

hasil penelitan akan disajikan secara terperinci. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 56 siswa dari populasi sejumlah 160 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007. Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Variabel bebas pertama adalah kebiasaan belajar (X1) 

dan variabel bebas kedua adalah keharmonisan keluarga (X2). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 (Y). Deskripsi data khusus dalam 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Variabel Kebiasaan Belajar (X1) 

Data mengenai kebiasaan belajar diperoleh dari skor hasil angket 

kebiasaan belajar dari 56 siswa. Data menunjukkan sebagai berikut: 

Nilai tertinggi  = 105  Median  = 82 

Nilai terendah  = 55  Modus   = 82 

Nilai rata-rata (mean) = 82,464 Standar Deviasi = 12,91 
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Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif sebagaimana terdapat dalam lampiran. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel sebaran frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data Kebiasaan Belajar (X1) 

Interval Kelas Frekuensi Frek. Kumulatif F (%) FK (%) 
55 - 62 5 5 8,93 8,93 

63 - 70 7 12 12,5 21,43 

71 - 78 7 19 12,5 33,93 

79 - 86 15 34 26,79 60,71 

87 - 94 13 47 23,21 83,93 

95 - 102 6 53 10,71 94,64 

103 - 110 3 56 5,36 100 

Jumlah  56   100   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 15 siswa (26,79%) berada pada kelompok rata-rata, 19 siswa 

(33,93%) berada pada kelompok di bawah rata-rata dan 22 siswa (39,28%) 

berada di atas kelompok rata-rata. Dari 56 siswa, apabila dilihat dari prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai maka dari 19 siswa yang berada di bawah rata-

rata dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan belajar sangat 

kurang sekali sebanyak 5 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai 

antara 65 – 68, siswa yang memiliki kebiasaan belajar sangat kurang sebanyak 

7 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 69 – 72, dan 

siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang kurang sebanyak 7 siswa dengan 

prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 73 – 76. Pada kelompok rata-

rata terdapat 15 siswa yang memiliki kebiasaan belajar cukup baik dengan 

prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 77 - 80. Sedangkan dari 22 

siswa yang berada di atas kelompok rata-rata dapat dikatakan bahwa siswa 

yang memiliki kebiasaan belajar baik sebanyak 13 siswa dengan prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 81 – 84, siswa yang memiliki kebiasaan 

belajar sangat baik sebanyak 6 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang 

dicapai antara 85 – 88, dan siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang sangat 

baik sekali sebanyak 3 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai 

antara 89 – 92. 
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Perbedaan kebiasaan belajar pada setiap siswa juga menyebabkan 

prestasi belajar akuntansi setiap siswa berbeda-beda pula. Siswa yang memiliki 

kebiasaan belajar yang baik prestasi belajar akuntansi yang dicapai juga baik, 

sedangkan siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang kurang memiliki 

prestasi belajar akuntansi yang dicapai juga rendah.  

Untuk dapat meningkatkan prestasi siswa harus memiliki kebiasaan 

belajar yang baik diwujudkan dengan cara: (1) Belajar dengan teratur, siswa 

yang belajarnya tidak teratur misalnya hanya pada saat akan menempuh ujian 

sehingga pemahaman mereka kurang mendalam jika dibandingkan dengan siswa 

yang rutin belajar (2) Mengulangi bahan pelajaran, dengan adanya pengulangan 

bahan pelajaran maka pelajaran tidak dikuasai serta mudah terlupakan akan 

mudah dicerna dalam otak siswa. (3) Konsentrasi, dengan adanya konsentrasi 

maka akan lebih memudahkan siswa dalam belajar (4) Mengerjakan tugas, 

dapat berupa siswa mengerjakan test/ulangan atau ujian, dan mengerjakan 

latihan soal-soal benar dan tepat waktu (5) Pemakaian pustaka, selain dari 

siswa menerima materi yang diberikan oleh guru dan membaca buku paket, 

siswa perlu memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku tambahan 

atau referensi lain, misalnya melalui internet. 

Siswa juga harus menumbuhkan motivasi untuk berprestasi, karena jika 

siswa sudah memiliki motivasi untuk berprestasi maka siswa tersebut akan 

melakukan kebiasaan belajar yang baik dengan teratur dan semangat.  

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa kebiasaan belajar pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 sudah 

cukup baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden tentang kebiasaan belajar, 

yaitu 37 orang responden atau 66,07% jawaban berada pada skor rata-rata dan 

di atas rata-rata. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data variabel 

kebiasaan belajar ini disajikan pada histogram sebagai berikut: 
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Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Kebiasaan Belajar (X1) 

 

b. Variabel Keharmonisan Keluarga (X2) 

Data mengenai keharmonisan keluarga diperoleh dari skor hasil angket 

keharmonisan keluarga dari 56 responden. Data menunjukkan sebagai berikut: 

Nilai tertinggi  = 99  Median  = 78,5 

Nilai terendah  = 56  Modus   = 92 

Nilai rata-rata (mean) = 78,89 Standar Deviasi = 11,63 

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif sebagaimana terdapat dalam lampiran. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel sebaran frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data Keharmonisan keluarga (X2) 

Interval Kelas Frekuensi Frek. Kumulatif F (%) FK (%) 
56 - 62 5 5 8,93 8,93 

63 - 69 14 19 25,00 33,93 

70 - 76 8 27 14,29 48,21 

77 - 83 11 38 19,64 67,86 

84 - 90 9 47 16,07 83,93 

91 - 97 8 55 14,29 98,21 

98 - 104 1 56 1,79 100 

Jumlah  56   100   

 

 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 11 siswa (19,64%) berada pada kelompok rata-rata, 27 siswa 
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(48,22%) berada pada kelompok di bawah rata-rata dan 18 siswa (32,14%) 

berada di atas kelompok rata-rata. Dari 56 siswa, apabila dilihat dari prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai maka dari 27 siswa yang berada di bawah rata-

rata dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki keluarga yang sangat kurang 

harmonis sekali sebanyak 5 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang 

dicapai antara 65 – 68, siswa yang memiliki keluarga yang sangat kurang  

harmonis sebanyak 14 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai 

antara 69 – 72, dan siswa yang memiliki keluarga yang kurang harmonis 

sebanyak 8 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 73 – 

76. Pada kelompok rata-rata terdapat 11 siswa yang memiliki keluarga cukup  

harmonis dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 77 - 80. 

Sedangkan dari 18 siswa yang berada di atas kelompok rata-rata dapat 

dikatakan bahwa siswa yang memiliki keluarga yang harmonis sebanyak 9 

siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 81 – 84, siswa 

yang memiliki keluarga sangat harmonis sebanyak 9 siswa dengan prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 85 – 88, dan siswa yang memiliki 

keluarga yang sangat harmonis sekali sebanyak 1 siswa dengan prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 89 – 92. 

Perbedaan tingkat keharmonisan keluarga pada setiap siswa juga 

menyebabkan prestasi belajar akuntansi setiap siswa berbeda-beda. Siswa 

yang memiliki keluarga yang harmonis akan memiliki prestasi belajar akuntansi 

yang tinggi, sedangkan siswa yang memiliki keluarga yang kurang harmonis 

akan memiliki prestasi belajar akuntansi yang kurang.  

Supaya tercipta keluarga yang harmonis, maka orang tua harus selalu 

berusaha  untuk menjaga keharmonisan mereka supaya tidak terjadi perceraian. 

Jika timbul permasalahan mereka harus saling mencari cara untuk menyelesai-

kan masalah tersebut secara bersama-sama. Suasana dalam keluarga yang 

harmonis dan penuh ketenangan akan dapat meningkatkan prestasi belajar 

pada diri anak sehingga anak menjadi betah di rumah ataupun tidak keluyuran 

untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.  
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Selain itu setiap anggota keluarga harus melaksanakan tugasnya 

sebagai anggota keluarga. Tugas orang tua ialah memenuhi kebutuhan 

fisikologis dan psikis serta sebagai pendidik yang mampu mengatur, 

melindungi dan mengendalikan keluarga. Sedangkan tugas anak adalah belajar 

dan membantu orang tua. Meskipun setiap harinya mereka membantu orang 

tua tetapi mereka juga harus menyisakan waktu untuk belajar. Untuk itu 

diperlukan adanya pengertian dan kesadaran dari orang tua. Selain itu sikap 

orang tua yang mau menghargai dan bangga terhadap prestasi yang diperoleh 

anaknya tentu akan menumbuhkan semangat dan juga rasa bangga tersendiri 

pada anak tersebut. Sehingga dapat memacu semangat belajar anak untuk 

berprestasi secara maksimal, khususnya prestasi belajar akuntansi. 

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa keharmonisan keluarga 

pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 

sudah cukup harmonis. Hal ini terlihat dari jawaban responden tentang 

keharmonisan keluarga, yaitu 29 orang responden atau 51,79% jawaban 

berada pada skor rata-rata dan di atas rata-rata. Gambaran lebih jelas mengenai 

distribusi skor data variabel keharmonisan keluarga ini disajikan pada 

histogram berikut: 
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Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Keharmonisan Keluarga (X2) 

 

 

 

c. Variabel Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 
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Data mengenai prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 diperoleh dengan menggunakan 

dokumen dari 56 responden. Data menunjukkan sebagai berikut 

Nilai tertinggi  = 91  Median  = 75 

Nilai terendah  = 65  Modus   = 75 

Nilai rata-rata (mean) = 77,43 Standar Deviasi = 6,93 

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif sebagaimana terdapat dalam lampiran. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel sebaran frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

Interval Kelas Frekuensi Frek. Kumulatif F (%) FK (%) 
65 - 68 5 5 8,93 8,93 

69 - 72 9 14 16,07 25 

73 - 76 15 29 26,79 51,79 

77 - 80 10 39 17,86 69,64 

81 - 84 5 44 8,93 78,57 

85 - 88 8 52 14,29 92,86 

89 - 92 4 56 7,14 100 

Jumlah  56   100   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 15 (26,79%) siswa berada pada kelompok rata-rata, 14 siswa (25%) 

berada pada kelompok di bawah rata-rata dan 27 siswa (48,21%) berada di 

atas kelompok rata-rata. Dari 56 siswa, apabila dilihat dari kebiasaan belajar 

dan keharmonisan keluarga, maka dari 14 siswa yang berada di bawah rata-

rata dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan belajar sangat 

kurang sekali dan keluarga yang sangat kurang harmonis sekali sebanyak 5 

siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 65 – 68 (sangat 

kurang sekali), siswa yang memiliki kebiasaan belajar sangat kurang dan 

keluarga yang sangat kurang harmonis sebanyak 9 siswa dengan prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 69 – 72 (sangat kurang). Pada kelompok 

rata-rata terdapat 15 siswa yang memiliki kebiasaan belajar kurang baik dan 

keluarga yang kurang harmonis prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 

73 -76 (kurang). Sedangkan dari 27 siswa yang berada di atas kelompok rata-
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rata dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan belajar cukup baik 

dan keluarga yag cukup harmonis  sebanyak 10 siswa dengan prestasi belajar 

akuntansi yang dicapai antara 77 – 80 (cukup), siswa yang memiliki kebiasaan 

belajar baik dan keluarga yang harmonis sebanyak 5 siswa dengan prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 81 – 84 (baik), dan siswa yang memiliki 

kebiasaan belajar yang sangat baik dan keluarga yang sangat harmonis 

sebanyak 8 siswa dengan prestasi belajar akuntansi yang dicapai antara 85 – 

88 (sangat baik) dan siswa yang memiliki kebiasaan belajar sangat baik sekali 

dan keluarga yang sangat harmonis sekali sebanyak 4 siswa dengan  prestasi 

belajar akuntansi yang dicapai antara 89 – 92 (sangat baik sekali) 

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 sudah 

cukup baik. Hal ini terlihat dari prestasi belajar akuntansi responden, yaitu 42 

siswa atau 75% nilainya berada pada skor rata-rata dan di atas rata-rata dan di 

atas rata-rata. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data variabel 

prestasi belajar akuntansi ini disajikan pada histogram berikut: 
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Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas, uji linieritas dan uji independensi. 

 

1. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

mempunyai sebaran yang normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Kebiasaan Belajar (X1) 

Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 18 halaman 119 diperoleh harga 2
hitungχ  sebesar 4,396. Kriteria 

pengujian ditentukan dengan menggunakan distribusi chi kuadrat pada taraf 

signifikansi 5% dengan dk = k – 1 = 7 – 1 = 6 diperoleh harga 2
tabelχ  sebesar 

12,592. Hasil 2
hitungχ  dibandingkan dengan 2

tabelχ , hasil perbandingan menunjukkan 

2
hitungχ  < 2

tabelχ  atau 4,396 < 12,592 maka data variabel kebiasaan belajar 

berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa uji prasyarat analisis terpenuhi. 

b. Data Keharmonisan Keluarga (X2) 

Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 19 halaman 121 diperoleh 2
hitungχ  sebesar 7,606. Kriteria 

pengujian ditentukan dengan menggunakan rumus distribusi chi kuadrat pada 

taraf signifikansi 5% dengan dk = k – 1 = 7 – 1 = 6 diperoleh harga 2
tabelχ  

sebesar 12,592. Hasil 2
hitungχ  dibandingkan dengan 2

tabelχ  hasil perbandingan 

menunjukkan 2
hitungχ  < 2

tabelχ  atau 7,606 < 12,592 maka data variabel 

keharmonisan keluarga berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa uji 

prasyarat analisis terpenuhi. 

c. Data Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 20 halaman 123 diperoleh harga 2
hitungχ  sebesar 8,015. Kriteria 

pengujian ditentukan dengan menggunakan rumus distribusi chi kuadrat pada 

taraf signifikansi 5% dengan dk = k – 1 = 7 – 1 = 6 diperoleh harga 2
tabelχ  

sebesar 12,592. Hasil 2
hitungχ  dibandingkan dengan 2

tabelχ , hasil perbandingan 

menunjukkan 2
hitungχ  < 2

tabelχ  atau 8,015 < 12,592 maka data variabel prestasi 
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belajar akuntansi berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa uji prasyarat 

analisis terpenuhi. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

merupakan data yang berbentuk regresi linier. 

a. Hubungan Kebiasaan Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas X1 dengan Y sebagaimana 

terdapat dalam lampiran 22 halaman 126-128 diperoleh Fhitung sebesar 1,363 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang 

= k – 2 = 29 – 2 = 27 dan dk penyebut = n – k = 56 – 29 = 27 diperoleh Ftabel 

sebesar 1,92 karena Fhitung < Ftabel atau 1,363 < 1,92 maka dinyatakan bahwa 

X1 linier dengan Y atau uji prasyarat terpenuhi. Artinya jika kebiasaan belajar 

siswa baik, maka prestasi belajar akuntansi yang dicapai baik begitu juga 

sebaliknya. 

b. Hubungan Keharmonisan Keluarga (X2) dengan Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas X2 dengan Y sebagaimana 

terdapat dalam lampiran 24 halaman 131-133 diperoleh Fhitung sebesar 1,298 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang 

= k – 2 = 27 – 2 = 25 dan dk penyebut = n – k = 56 – 27 = 29 diperoleh Ftabel 

sebesar 1,892 karena Fhitung < Ftabel atau 1,298 < 1,892 maka dinyatakan bahwa 

X2 linier dengan Y atau uji prasyarat terpenuhi. Artinya jika keadaan keluarga 

harmonis, maka prestasi belajar akuntansi yang dicapai baik begitu juga 

sebaliknya. 

 

3. Uji Independensi 

Uji independensi diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas pertama dengan variabel bebas kedua (X1 dengan X2). Hasil 

perhitungan uji independensi variabel X1 dan X2 dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment sebagaimana terdapat pada lampiran 26 halaman 136 

diperoleh rhitung sebesar 0,119. Harga tersebut dikonsultasikan dengan rtabel pada 
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taraf signifikansi 5% dan N = 56 diperoleh rtabel sebesar 0,266. Harga rhitung 

dikonsultasikan dengan rtabel hasilnya menunjukkan bahwa rhitung < rtabel atau 0,119 

< 0,266 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara 

variabel X1 dengan X2 (independen) atau dapat dikatakan uji prasyarat terpenuhi. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Sebagai criteria penerimaan 

maupun penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan tingkat keberartian 

signifikansi 5%. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

2. Ada hubungan positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

3. Ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga 

secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

 

1. Pengujian Analisis Data 

a.  Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara 

kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007” menggunakan rumus product 

moment diperoleh koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga yxr 1
 = 0,459 (pada lampiran 

28 halaman 139). Setelah dikonsultasikan dengan rtabel N = 56 dan taraf 

signifikansi 5% diperoleh rtabel sebesar 0,266 karena yxr 1
 > rtabel atau 0,459 > 

0,266. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara kebiasaan 

belajar dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 
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b.   Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara 

keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007” menggunakan rumus 

product moment diperoleh koefisien korelasi sederhana antara X2 dengan Y. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga yxr 2
 = 0,644 (pada lampiran 

30 halaman 142). Setelah dikonsultasikan dengan rtabel N = 56 dan taraf 

signifikansi 5% diperoleh rtabel sebesar 0,266 karena yxr 2
 > rtabel atau 0,644 > 

0,266. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

c.   Pengujian Hipotesis Ketiga 

Untuk menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara 

kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga secara bersama dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007” menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ganda. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga ry(1,2) = 0,750821 (pada 

lampiran 33 halaman 147) dan untuk menguji keberartian koefisien korelasi 

dilakukan uji F dan diperoleh regF  = 34,242. Pada taraf signifikansi 5% 

dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 53 diperoleh harga Ftabel = 3,18 

karena Fhitung > Ftabel atau 34,242 > 3,18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga 

secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

d.   Persamaan Garis Regresi Multiple 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda (pada lampiran 32 

halaman 145-146) diperoleh persamaan garis regresi ganda atau model hubungan 

antara X1 dan X2 dengan Y sebagai berikut: 

Ŷ = 33,86472 + 0,208157 X1 + 0,341726 X2 
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Hasil analisis regresi ganda antara X1 dan X2 dengan Y sebesar 

0,750821 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,563732. Uji signifikansi 

korelasi ganda sebesar 34,242 dan nilai tabel sebesar 3,18 karena Fhitung > Ftabel 

atau 34,242 > 3,18 maka terdapat hubungan yang positif antara kebiasaan 

belajar dan keharmonisan keluarga secara bersama dengan prestasi belajar 

akuntansi. 

 

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan penafsiran pengujian hipotesis untuk semua variabel yang telah 

dianalisis yaitu variabel X1, X2 dan Y. Penafsiran pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi 

antara X1 dengan Y sebesar 0,459. Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 56 

diperoleh harga rtabel = 0,266 sehingga rhitung > rtabel atau 0,459 > 0,266 

berdasarkan perbandingan rhitung dengan rtabel dapat menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi. 

b. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi 

antara X2 dengan Y sebesar 0,644. Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 56 

diperoleh harga rtabel = 0,266 sehingga rhitung > rtabel atau 0,644 > 0,266 

berdasarkan perbandingan rhitung dengan rtabel dapat menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi. 

c. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi 

antara X1 dan X2 dengan Y diperoleh harga Ry(1,2) sebesar 0,750821. Uji 

keberartian koefisien korelasi ganda diperoleh Fhitung sebesar 34,24 dan Ftabel 

pada taraf signifikansi 5% sebesar 3,18 sehingga Fhitung > Ftabel atau 34,24 > 

3,18. Berdasarkan perbandingan Fhitung dengan Ftabel dapat menunjukkan adanya 
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hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga 

secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi. 

 

 3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007 dengan menggunakan taraf signigikansi 5% maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan penafsiran pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa 

ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi 

hal ini ditunjukkan dengan rhitung > rtabel atau 0,459 > 0,266 dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara kebiasaan 

belajar dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” dapat diterima. 

b. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan penafsiran pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa 

ada hubungan positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar 

akuntansi hal ini ditunjukkan dengan rhitung > rtabel atau 0,644 > 0,266 dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara 

keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007” dapat diterima. 

c. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan penafsiran pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa 

ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga 

secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi hal ini ditunjukkan dengan 

Fhitung > Ftabel atau 34,24 > 3,18 dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi “Ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dan keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” dapat diterima. 
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D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara kebiasaan belajar 

dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007” diterima, hal ini ditunjukkan oleh harga rhitung > rtabel atau 

0,459 > 0,266, dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan positif antara 

kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akuntansi.  

Hal ini bisa terjadi karena siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang 

baik, tentu akan memiliki prestasi belajar yang baik. Demikian pula sebaliknya 

siswa yang kurang teratur melakukan kebiasaan belajar yang baik maka akan 

memiliki prestasi belajar akuntansi yang kurang. Hipotesis tersebut menunjukkan 

bahwa kebiasaan belajar siswa berperan dalam pencapaian prestasi belajar 

akuntansi. Hasil belajar siswa akan tergantung pada bagaimana kebiasaan siswa 

tersebut dalam belajar. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar dengan teratur,  

mengulangi bahan pelajaran, berkonsentrasi dalam belajar, mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru maupun sering mengerjakan latihan soal-soal, serta 

memanfaatkan pemakaian pustaka. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan prestasi 

belajarnya diperoleh secara maksimal sesuai dengan kebiasaan belajar yang 

dilakukannya. Salah satunya adalah dalam prestasi belajar akuntansi.  

 

2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” diterima, hal ini ditunjukkan oleh harga rhitung 

> rtabel atau 0,644 > 0,266, dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan 

positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi.  

Hal ini bisa terjadi karena siswa yang berada pada keluarga yang 

harmonis akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik apabila dibandingkan 
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dengan siswa yang berada pada keluarga yang kurang harmonis. Hal tersebut 

disebabkan anak merasa nyaman pada waktu belajar. Bahan pelajaran yang 

dipelajari anak akan terserap dengan baik sehingga prestasi belajar anak khususnya 

prestasi belajar akuntansi dapat lebih optimal. Sedangkan siswa yang berada pada 

keluarga yang kurang harmonis, memiliki prestasi belajar yang kurang, karena 

mereka merasa tidak nyaman untuk berada di rumah dengan suasana yang tidak 

tenang dan tidak untuk belajar. Mereka lebih suka keluar rumah dan melakukan 

kegiatan yang tidak bermanfaat. Sehingga siswa tersebut tidak dapat menyerap 

bahan pelajaran dengan baik sehingga prestasi belajar yang diraih tidak dapat 

optimal.Siswa yang berada pada keluarga yang harmonis, maka siswa tersebut 

akan dapat belajar dengan nyaman, tenang dan tanpa tekanan misalnya belajar 

akuntansi. Sehingga dengan suasana keluarga yang harmonis siswa lebih mudah 

untuk berkonsentrasi dalam belajar guna mencapai prestasi belajar akuntansi yang 

baik. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara kebiasaan belajar 

dan keharmonisan keluarga secara bersama dengan prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007” diterima, 

karena hasil perhitungan korelasi diperoleh Ry(1,2) sebesar 0,750821. Hasil 

perhitungan korelasi kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ftabel pada dk = 2.53 

dan taraf signigikansi 5% sebesar 3,18 dan Fhitung 34,242 karena Fhitung > Ftabel atau 

34,242 > 3,18 dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang positif 

antara kebiasaan belajar dan keharmonisan keluarga secara bersama dengan 

prestasi belajar akuntansi.  

Hal ini bisa terjadi karena siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang 

baik dan dengan suasana keluarga yang harmonis akan lebih mampu menguasai 

materi yang telah diberikan apabila dibandingkan dengan siswa yang kurang 

memiliki kebiasaan belajar yang baik dan dengan keluarga yang kurang harmonis. 

Adanya kebiasaan belajar yang baik dalam diri siswa didukung dengan keluarga 

yang harmonis, maka dengan kesadaran sendiri siswa tersebut akan rajin belajar 
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dengan teratur dan rajin berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan 

pelajaran akuntansi. Jadi dengan kebiasaan belajar yang baik dan suasana keluarga 

yang harmonis dengan pemahaman yang tinggi pula maka akan mendukung 

dalam pencapaian prestasi belajar akuntansi. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasannya, maka dapat dibuat kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

2. Terdapat hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

3. Terdapat hubungan yang positif secara bersama antara kebiasaan belajar dan 

keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pendidikan, khususnya dalam membahas hubungan antara kebiasaan 

belajar dan keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar akuntansi. Bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dan keharmonisan 

keluarga dengan prestasi belajar akuntansi. Sehingga agar prestasi belajar akuntansi 

meningkat, maka perlu ditanamkan kepada siswa sejak dini kebiasaan belajar 

siswa yang baik, selain faktor dari dalam, faktor eksternal dalam hal ini keluarga 

juga turut mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Apabila dalam keluarga 

terjadi suasana keluarga yang harmonis, adanya perhatian orang tua terhadap 

pendidikan anaknya, maka anak akan merasa ada perhatian dari orang tuanya 

sehingga akan memacu anak lebih konsentrasi dalam belajar sehingga prestasi 

yang didapatpun lebih optimal. 
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2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis sebagai berikut: 

a) Adanya hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2006/2007, 

dapat memberi masukan bagi siswa mengenai pentingnya kebiasaan belajar 

yang baik, karena dengan kebiasaan belajar siswa yang baik akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar akuntansi siswa. Untuk itu siswa harus mengubah 

kebiasaan belajar yang kurang baik, kebiasaan belajar tersebut dapat diubah 

dengan cara membiasakan diri untuk selalu membuat jadwal belajar dan 

melaksanakannya secara teratur, mengulangi bahan pelajaran yang telah disampaikan, 

konsentrasi dalam belajar, selalu mengerjakan tugas dengan baik, dan mau 

memperkaya dengan mencari sumber referensi yang lain/pemakaian kepustakaan. 

b) Adanya hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga dengan prestasi 

belajar akuntasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007, maka dapat memberikan gambaran kepada orang tua siswa untuk 

lebih memperhatikan kondisi keluarga yaitu dengan cara menjaga hubungan 

baik antar anggota keluarga sehingga dapat tercipta suasana yang dapat 

mendukung anak untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Apabila dalam suatu keluarga sudah tercipta suasana yang harmonis, maka 

anak akan menjadi tenang untuk pembentukan prestasi belajar dalam diri anak 

tersebut. Perlunya orangtua membina dan menciptakan suasana harmonis 

dalam keluarga adalah sebagai langkah awal untuk pembentukan prestasi 

belajar siswa, hal tersebut memang harus  benar-benar diperhatikan oleh setiap 

orang tua, sebab perkembangan psikologis anak tidak bisa terlepas dari peran 

orang tua. Anak yang berasal dari keluarga yang harmonis akan dapat 

berkembang bebas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, termasuk juga 

dalam hal berprestasi. Karena lingkungan yang  ada sangat mendukung anak untuk 

belajar dengan tenang, sehingga meningkatkan prestasinya. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain 

untuk menyempurnakan penelitian ini, dengan mengkaji variabel-variabel lain 

yang ada hubungannya dengan pencapaian prestasi belajar siswa yang optimal. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

82 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi dari hasil penelitian yang telah 

penulis kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dalam upaya mencapai prestasi belajar akuntansi yang tinggi siswa hendaknya 

mengubah kebiasaan belajar yang kurang baik, yaitu dengang lebih berkonsentrasi 

dalam belajar lebih pandai membagi waktu sehingga waktu belajarnya tidak 

terbengkalai. 

2. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua bisa benar-benar memahami dengan baik, bahwa 

perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya 

serta kondisi keluarga setiap hari, bagaimana cara mendidik, dan juga hubungan 

antara ayah maupun ibu. Dengan demikian orang tua diharapkan mampu 

menciptakan suasana lingkungan rumah yang harmonis, menyenangkan dan 

nyaman agar dapat membantu prestasi belajar seorang anak dari unsur fisik, 

mental dan psikologis. 

3. Bagi Guru 

Guru hendaknya tidak jemu-jemu untuk selalu menanamkan kebiasaan belajar 

yang baik kepada siswa, misalnya dengan memberikan tugas kepada siswa 

baik itu untuk dikerjakan di rumah maupun dikerjakan di sekolah, mengadakan 

ulangan/test, atau tugas-tugas yang sumbernya tidak hanya diperoleh dari 

buku pegangan saja. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai prestasi belajar 

akuntansi dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang ada hubungannya dengan 

prestasi belajar. Dengan demikian akan diketahui lebih nyata besarnya hubungan 

diantara faktor-faktor tersebut dengan prestasi belajar siswa. 
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