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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan nasional merupakan landasan yang sangat penting bagi 

setiap bangsa, terlebih bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami pem-

bangunan disegala bidang. Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, serta meningkatkan 

para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani 

maupun rohani. Mewujudkan pembangunan nasional dibidang pendidikan di 

perlukan peningkatan penyelenggaraan nasional. Penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur 

pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah disebut pendidikan formal, sedangkan 

pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat 

disebut pendidikan non formal. 

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di 

sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. 

Sekolah memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan dirinya yang masih bersifat potensial sehingga bermanfaat 

untuk kepentingan hidupnya sebagai individu maupun sebagai warga negara. 

Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
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dan pendidikan tinggi. Pendidikan sekolah menghasilkan output sumber daya 

manusia yang berkualitas sehingga terpenuhi kebutuhan pambangunan nasional. 

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi, melalui pendidikan. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan”. Pasal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki 

tanggung jawab atas hak dan kewajiban pendidikan putra-putrinya.  

Antara hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara bijaksana dan seimbang, 

karena setiap anak mempunyai hak atas perlindungan dan kasih sayang untuk 

mengembangkan pribadinya, mengembangkan pendidikan untuk taraf hidupnya.  

Orang tua diharapkan mampu mengusahakan agar anak yang menjadi 

tanggung jawabnya memperoleh pendidikan yang layak untuk mengembangkan 

semua potensi yang dimiliki oleh anak secara optimal. Kewajiban orang tua yaitu 

melakukan kegiatan serta memberikan keempatan dan pengarahan pendidikan 

yang layak kepada anak yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga potensi yang 

dimiliki anak dapat dikembangkan secara optimal. 

Bertolak dari uraian di atas maka orang tua diharapkan ikut andil 

mempersiapkan anak menjadi manusia yang sesuai dengan Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 (2003:5) tentang sistem pendidikan nasional 

yang menegaskan tujuan pendidikan nasional adalah: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
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.  

 
Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan untuk melanjutkan dan 

meluaskan pendidikan serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan 

sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih 

lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. 
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Untuk mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

Sekolah Menengah Atas memiliki 3 jurusan yaitu, jurusan Ilmu Pengetahuan 

Alam, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan jurusan Bahasa. Program-program 

tersebut diadakan bertitik tolak pada adanya perbedaan minat dan bakat. Dalam 

pemilihan jurusan atau program, siswa diharapkan memilih dan menentukan 

jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dilain pihak masalah penjurusan 

sangat menuntut perhatian orang tua untuk memberi pengarahan tentang jurusan 

yang akan dipilih oleh putra-putrinya agar lebih tepat dalam menentukan jurusan 

yang akan dipilih, karena ketidak tepatan dalam memilih dan menentukan jurusan 

bisa berakibat kegagalan studi bagi siswa.  

Titik tolak yang menjadi perhatian dalam pemilihan jurusan atau 

program yaitu adanya perbedaan bakat. Secara umum bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Bakat 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi 

tertentu, oleh karenanya pemaksaan kehendak terhadap seorang siswa, dan juga 

ketidaksadaran siswa terhadap bakatnya sendiri sehingga ia memilih jurusan 

keahlian tertentu yang sebenarnya bukan bakatnya, akan berpengaruh buruk 

terhadap kinerja akademik atau prestasi belajarnya..  

Dengan adanya peran orang tua yang memiliki persepsi tentang jurusan 

di SMA akan mempengaruhi pilihan siswa itu sendiri, sehingga pemilihan jurusan 

sangat memerlukan toleransi orang tua untuk menghargai minat dan bakat putra-

putrinya. Sebagian besar orang tua pastilah berfikir bahwa pendidikan yang 

diberikan kepada putra-putrinya harus benar-benar dapat dijadikan bekal di masa 

mendatang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa anak harus memilih jurusan 

yang popular dan dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik. Hal ini 

kemudian dijadikan patokan para orang tua dalam memberikan pendapat pada 

putra-putrinya untuk mengambil keputusan mengenai jurusan yang akan dipilih. 

Adanya persepsi mengenai jurusan yang paling baik di SMA, penulis 

melihat bahwa jumlah siswa yang memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

hanya sedikit, sedangkan di perguruan tinggi jumlah mahasiswa yang memilih 
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jurusan yang masuk dalam Ilmu Sosial sangat banyak, hal ini sangat bertentangan 

dengan jurusan yang siswa pilih pada waktu mereka duduk di bangku Sekolah 

Menengah Atas. 

Masih adanya beberapa siswa SMU Negeri 3 Wonogiri yang kurang 

tepat dalam memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal tersebut 

dikarenakan siswa memilih jurusan menuruti keinginan orang tuanya, sedangkan 

didalam pemilihan jurusan diharapkan siswa memilih dan menentukan jurusan 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedikitnya siswa yang memilih jurusan Ilmu 

Sosial karena adanya anggapan dari orang tua dan siswa  SMA Negeri 3 Wonogiri 

yang menganggap bahwa jurusan Ilmu Sosial bukan sebagai pilihan utama, sedangkan 

pada dasarnya semua jurusan di Sekolah Menengah Atas itu adalah baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menimbulkan keinginan 

penulis untuk meneliti tentang:  HUBUNGAN BAKAT SISWA DAN PERSEPSI 

ORANG TUA DENGAN PEMILIHAN JURUSAN ILMU SOSIAL SISWA 

KELAS XI SMA NEGERI 3 WONOGIRI TAHUN AJARAN 2006/2007 

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Masih adanya beberapa siswa yang kurang tepat dalam memilih jurusan di 

Sekolah Menengah Atas sesuai dengan bakatnya. Siswa yang berbakat di 

Ilmu Alam tetapi memilih  masuk di Jurusan Ilmu Sosial atau sebaliknya. 

2. Masih adanya beberapa siswa yang memilih jurusan menuruti keinginan 

orang tua padahal jurusan yang dipilih itu tidak sesuai dengan minat dan 

bakatnya. 

3. Masih sedikit siswa Sekolah Menengah Atas yang memilih jurusan Ilmu 

Sosial karena adanya beberapa anggapan siswa  bahwa jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial bukan pilihan utama. 

4. Masih ada orang tua yang kurang bijaksana dalam mengarahkan putra-

putrinya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 
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5. Adanya fenomena bahwa orang tua siswa yang menganggap jurusan Ilmu 

Sosial bukan sebagai pilihan utama. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikai masalah yang penulis kemukakan di atas penulis 

membatasi masalah tentang bakat siswa, persepsi orang tua dan pemilihan jurusan 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun yang dimaksud dengan bakat siswa, persepsi 

orang tua dan pemilihan jurusan Ilmu Sosial adalah sebagai berikut: 

1. Bakat siswa adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang siswa untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang dan dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya prestasi belajar pada bidang studi tertentu. 

2. Persepsi orang tua adalah suatu proses yang dilakukan orang tua dalam 

melihat, memandang, mengartikan pengalaman tentang obyek (siswa/putra-

putrinya) dari menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan (pemilihan 

jurusan) 

3. Pemilihan jurusan adalah suatu proses dalam menentukan pilihan jurusan/ 

program studi yang dilakukan oleh siswa di Sekolah Menengah Atas, 

jurusan tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial 

dan Bahasa. 

D. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan antara bakat siswa dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial 

pada  siswa kelas XI SMA N 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007? 

2. Adakah hubungan antara persepsi orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial  pada siswa kelas XI SMU N 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007? 

3. Adakah hubungan antara bakat siswa dan persepsi orang tua secara bersama-

sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial pada siswa kelas XI SMA N 3 

Wonogiri tahun ajaran 2006/2007? 
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E. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara bakat siswa dengan 

pemilihan jurusan Ilmu Sosial pada siswa kelas XI SMA N 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi orang tua dengan 

pemilihan jurusan Ilmu Sosial pada  siswa kelas XI SMU N 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007. 

3. Untuk mengetahui apakah ada tidaknya hubungan antara bakat siswa dan 

persepsi orang tua secara bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial pada siswa kelas XI SMA N 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007.  

 

F. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi yang akan 

memberikan manfaat terhadap ilmu pendidikan baik secara teoritis maupun 

praktis. Dalam penelitian ini manfaatnya adalah: 

 
1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian bermanfaat untuk mendukung teori-teori di bidang 

pendidikan tentang hubungan bakat dengan persepsi orang tua dalam penelitian 

jurusan di Sekolah Menengah Atas. 

 
2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah untuk menjadi pedoman agar lebih mengarahkan siswa pada 

jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa yang bersangkutan. 

b. Bagi guru untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan bakat siswa. 

c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh siswa sebagai 

pedoman dalam mengambil keputusan lebih tepat dalam menentukan 

jurusan yang akan dipilih. 
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d. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan 

bakat siswa dan persepsi orang tua dalam pemilihan jurusan di Sekolah 

Menengah Atas. 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Langkah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengemukakan teori-

teori yang mendukung atau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Kerangka ini digunakan sebagai landasan dalam membuat kesimpulan sementara 

yang disebut hipotesis. 

 
1. Bakat Siswa 

a.  Pengertian Bakat 

Melalui pendidikan, terutama pendidikan sekolah, masyarakat akan 

berkembang ke arah kondisi yang bermanfaat. Melalui pendidikan juga terjadi 

seleksi dari masyarakat yang mampu belajar, terampil, dan berbakat. Setiap 

orang memang dilahirkan dengan bakat yang berbeda-beda. Conny Semiawan  

(1997: 11) berpendapat bahwa “Bakat adalah kemampuan yang merupakan 

sesuatu yang “inherent” dalam diri seseorang, dibawa sejak lahir terkait 

dengan struktur otak”. Secara genetik struktur otak memang telah terbentuk 

sejak lahir tetapi berfungsinya otak itu sangat ditentukan oleh caranya 

lingkungan berinteraksi dengan anak manusia itu. Sedangkan Utami Munandar 

(2004: 23) dalam seminar nasional mengenai alternatif program pendidikan 

bagi anak berbakat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat pengembangan Kurikulum dan Sarana dan 
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Pendidikan bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Kreativitas pada 

tanggal 12-14 November 1981 di Jakarta, disepakati bahwa: 

Anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional 
diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi 
karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Anak-anak 
tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensi dan atau 
pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat 
merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun untuk 
pengembangan diri sendiri.  
Berbeda lagi dengan Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu (2003: 

75) berpendapat bahwa “Hakikatnya seseorang bisa dikatakan berbakat jika ia 

menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, melakukan hal yang bersifat 

kreatif, dan memiliki tekad dalam melaksanakan tugasnya”. Keterbakatan 

dapat dibina serta dikembangkan pada diri kaum muda untuk belajar memilih 

lapangan studinya sendiri sesuai dengan minatnya. Dengan memiliki bidang 

pendidikan sesuai dengan minat masing-masing, seseorang akan lebih mampu 

menguasai metodologinya dan kelak sebagai profesional akan lebih mampu 

menerapkannya secara kreatif. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa bakat adalah kemampuan yang “inherent” yang dibawa sejak lahir 

terkait struktur otak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi dan 

melakukan hal-hal yang bersifat kreatif sesuai dengan minatnya.  

Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan 

yang unggul maupun memberikan prestasi yang tinggi, dimana dapat 

dibedakan antara bakat sebagai potensi bawaan dan bakat yang telah terwujud 

dalam prestasi tinggi. Semua anak berbakat mempunyai potensi yang unggul, 

tetapi tidak semuanya telah berhasil mewujudkan potensi yang unggul tersebut 

secara optimal. Diperlukan pelayanan pendidikan khusus bagi anak berbakat 

adalah justru untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai dengan bakat-

bakat mereka yang unggul. Cukup banyak anak berbakat yang prestasinya di 

sekolah tidak mencerminkan potensi intelektual mereka yang menonjol. 

Anak-anak yang mampu unjuk prestasi tinggi meliputi mereka yang 

prestasi dan atau kemampuan dalam berbagai area berikut, satu dalam 

kombinasi: 
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1. Kemampuan intelektual umum 

2. Kemampuan akademik khusus 

3. Berfikir kreatif atau produktif  

4. Kemampuan kepemimpinan 

5. Seni visual dan pertunjukan dan  

6. Kemampuan psikomotor 

 

b.  Kriteria Keberbakatan 

Konsepsi lain tentang keberbakatan yang digunakan dalam identifikasi 

siswa berbakat di Indonesia (juga digunakan seleksi calon guru anak berbakat) 

ialah “Three Ring Conception” yang menyatakan bahwa tiga ciri pokok yang 

merupakan kriteria (persyaratan) keberbakatan menurut Utami Munandar 

(2004: 24-25) ialah keterkaitan antara: 

1) Kemampuan umum di atas rata-rata (intelegensi) 
 Kemampuan umum tercakup berbagai bidang kemampuan yang 

biasanya diukur oleh tes intelegensi, prestasi, bakat, kemampuan, mental 
primer, dan berfikir kreatif. Kemampuan umum ini merupakan salah satu 
kelompok keberbakatan disamping kreativitas dan “task-commitment”. 

2) Kreativitas 
 Kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

sehingga kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara 
unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

3) Pengikatan diri terhadap tugas. 
Pengikatan diri terhadap tugas sebagai bentuk motivasi yang internal 
yang mendorong seseorang tekun dan ulet mengerjakan tugasnya, 
meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan, menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawab, karena ia telah mengikatkan diri terhadap 
tugas tersebut atas kehendaknya sendiri. 

 

c.  Identifikasi Anak Berbakat Intelektual 

Menurut Alexander dan Muia (1982) yang kemudian dikutip oleh Reni 

Akbar-Hawadi, R. Sihadi Darmo Wiharjo dan Mardi Wiyono (2001: 17), ada 

dua cara pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi anak berbakat, yaitu 

dengan menggunakan data obyektif dan data subyektif . 

1. Identifikasi melalui penggunaan data obyektif, diperoleh melalui antara 
lain: 
a. Skor tes intelegensi individual 
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b. Skor tes intelegensi kelompok 
c. Skor tes prestatif 
d. Skor tes akadmik 
e. Skor tes kreativitas 

2. Identifikasi melalui penggunaan data subyektif diperoleh dari: 
a. Ceklis perilaku 
b. Nominasi oleh guru 
c. Nominasi oleh orang tua 
d. Nominasi oleh teman sebaya dan 
e. Nominasi oleh diri sendiri. 
Identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan data obyektif seperti 

tes intelegensi individual, tes intelegensi kelompok dan tes kreativitas, pihak 

sekolah dapat menghubungi Fakultas Psikologi yang ada di kota masing-

masing maupun Kantor Konsultasi Psikologi. Sedangkan untuk memperoleh 

skor tes prestatif dan skor akademik, sekolah dapat melakukannya sendiri. 

Biasanya prestasi akademik yang dilihat dari anak berbakat intelektual adalah 

dalam bidang studi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPA. 

Demikian pula untuk pengumpulan informasi melaui data subyektif, sekolah 

dapat melakukan sendiri dengan mengacu pada konsepsi dan ciri keberbakatan 

yang terkait. 

 

d.  Lingkungan yang Mempengaruhi Bakat 

Lingkungan-lingkungan yang berperan dalam pengembangan bakat 

menurut Juhana Wijaya (1988: 69) dapat berupa: 

1. Lingkungan sosial, proses pengembangannya melalui proses sosialisasi, 
misalnya bagaimana kebudayaan terbentuk membentuk tingkah laku 
tertentu. 

2. Lingkungan edukasi, pengembangannya melaui proses pendidikan 
formal seperti bagaimana yang diajarkan sekolah. 

3. Besarnya atau banyaknya latihan, pengembangannya melalui proses 
training atau latihan pada keterampilan tertentu itu. 

4. Hambatan-hambatan yang didapat atau ada dalam lingkungan, misalnya 
“kemiskinan rangsangan mental”, cara pengasuhan anak yang khusus, 
dan sebagainya. 

5. Dan kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, 
misalnya apakah diberikan les atau latihan yang cukup, apakah tersedia 
alat musik. 

 
2. Persepsi Orang Tua 
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a. Pengertian Persepsi 

Sejak individu dilahirkan, sejak itu individu secara langsung berhubungan 

dengan dunia luar. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima 

stimulus atau rangsangan dari luar di samping dari dalam dirinya sendiri. 

Individu mengenali dunia luar dengan menggunakan alat indera. Kejadian atau 

peristiwa diatas berkaitan dengan persepsi (perception). Harold J. Leavitt 

(1986: 27) berpendapat bahwa “ Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah 

penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas 

adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang 

atau mengartikan sesuatu”. Harold menyimpulkan pengertian persepsi adalah 

cara seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Sedangkan Bimo Walgito 

(2004: 87) menjelaskan bahwa “Persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan yaitu merupakan suatu proses yang berwujud 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses 

sensorik”.  

Menurut Jallaludin Rahmad (2001: 51) ”Persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Lebih lanjut Jallaludin 

Rahmad mengartikan persepsi sebagai suatu pengalaman baik mengenai objek 

maupun peristiwa. Berbeda lagi dengan Richard L. Daft (2002: 22) ”Persepsi 

(perception) adalah suatu proses yang digunakan orang untuk dapat 

memahami lingkungannya dengan cara menyeleksi, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasikan informasi dari lingkungan”. Karena perbedaan individu 

dalam hal merasa dan bagaimana mereka mengorganisasikan dan meng-

interpretasikannya, persepsi bervariasi pada masing-masing orang dan berbeda 

dari kenyataan obyektifnya. Kebanyakan perbedaan dalam persepsi diantara 

masing-masing orang pada pekerjaan berhubungan dengan bagaimana  mereka 

menyeleksi dan mengorganisasikan data yang tertangkap. 

 Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa persepsi adalah suatu proses sacara melihat, memandang, mengartikan 

pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan dengan cara 
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menyeleksi, mengorganisasikan, menginterpretasikan informasi dan menafsirkan 

pesan melalui alat indera agar diperoleh bentuk makna dan gambaran yang 

lebih jelas tentang lingkungan. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli 

tersebut di atas dapat dijelaskan tentang unsur-unsur persepsi yaitu a) persepsi 

adalah suatu proses, b) proses tersebut adalah proses dalam diri individu untuk 

melihat, memandang, megartikan, menyimpulkan informasi, menafsirkan 

pesan, c) sasaran persepsi adalah informasi, pesan dan pengalaman tentang 

obyek atau peristiwa, d) persepsi mengarah pada terbentuknya bentuk, makna 

dan gambaran tentang lingkungan yang dipersepsi. 

 

b. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi 

Proses persepsi terjadi karena banyaknya rangsangan yang ada pada 

individu, karena rangsangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

adanya persepsi. Faktor-faktor lain yang berperan terhadap adanya persepsi 

menurut Bimo Walgito (2004: 89-90) yaitu, 1) Objek yang yang dipersepsi, 2) 

Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf, 3) Perhatian. 

1) Objek yang dipersepsi, objek akan menimbulkan stimulus yang mengenai 
alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 
mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu. 

2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf merupakan alat untuk 
menerima rangsangan yang diteruskan oleh syaraf sensorik untuk 
diterima dan diolah di pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat 
kesadaran. 

3) Adanya perhatian terhadap objek merupakan langkah pertama dalam 
mengadakan persepsi, karena tanpa ada perhatian maka tidak akan ada 
persepsi. 

 

c. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti kita ketahui bersama bahwa setelah objek dapat 

menimbulkan stimulus dan mampu memberikan perhatian, dan stimulus 

mengenai alat indera pada tahap ini sering disebut penginderaan atau proses 

fisiologi menurut Bimo Walgito yang kemudian diteruskan oleh syaraf 

sensorik ke otak sebagai pusat kesadaran yang disebut proses psikologi. 
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Penggambaran yang lebih jelas mengenai proses terjadinya persepsi dapat 

dilihat pada skema di bawah ini yang dikemukakan oleh Bimo Walgito 

(2004:91).                        

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



 

 

14 

 

                     St                            St 

 St   St  

  

 Respon 

 

            Fi Fi 

              Fi Fi 

                Gambar 1. Skema Proses Terjadinya Persepsi 

 

St : Stimulus (Faktor luar) 

Fi : Faktor intern (faktor dalam termasuk perhatian) 

Sp: Struktur pribadi individu 

 
Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa seorang individu tidak 

hanya dikenai oleh satu stimulus, berbagai macam stimulus tersebut tidak 

semua mendapatkan respon dari individu untuk dipersepsi, stimulus yang akan 

mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian yang bersangkutan. 

 
d. Persepsi Orang Tua 

Persepsi adalah suatu proses melihat, memandang, mengartikan pengalaman 

tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan dari menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan melalui alat indera. Orang tua adalah orang dewasa 

yang telah berhasil membina suatu rumah tangga yang dikaruniai anak yang 

wajib dididik, dibimbing, dan dicukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya 

peran orang tua yang memiliki persepsi tentang jurusan di SMA akan 

mempengaruhi pilihan siswa itu sendiri, sehingga pemilihan jurusan sangat 

memerlukan toleransi orang tua untuk menghargai minat dan bakat putra-

putrinya. Sebagian besar orang tua pastilah berfikir bahwa pendidikan yang 

diberikan kepada putra-putrinya harus benar-benar dapat dijadikan bekal di 

masa mendatang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa anak harus memilih 

jurusan yang popular dan dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik. Hal 

 
SP 
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ini kemudian dijadikan patokan para orang tua dalam memberikan pendapat 

dan pandangan pada putra-putrinya untuk mengambil keputusan mengenai 

jurusan yang akan dipilih. 

 
3. Penjurusan  di Sekolah Menengah Atas  

Proses globalisasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan 

manusia turut berdampak pula pada dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan 

dituntut untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Pendidikan diharapkan dapat 

mewujudkan kebijakan yang mampu merespons tuntutan global dengan tidak 

meninggalkan tuntutan lokal. Pendidikan harus mampu membangun moral bangsa 

yang penuh percaya diri, yang menjunjung tinggi sopan santun dan kejujuran. Hal 

ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara RI 

butir c (2003: 1) bahwa: 

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 
manajemen pendidikan untuk mengadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu 
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan 
berkesinambungan.  

 
Sekolah Menengah Atas merupakan lembaga pendidikan formal yang 

bertujuan untuk mempersiapkan siswanya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dan mampu menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  yang tidak lepas dari 

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

seni dan budaya. Sekolah Menengah Atas berusaha meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya dan membekali siswanya dengan ilmu pengetahuan yang dapat 

disesuaikan dengan bakat, motivasi dan minat siswa, yaitu dengan membuka tiga 

jurusan antara lain jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 

Bahasa, dimana penjurusan tersebut sebagai dasar bagi siswa untuk meneruskan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat, motivasi dan minat 

masing-masing siswa. 
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Penjurusan program studi tersebut dilakukan mulai akhir semester 2 

kelas X, dimana pelaksanaan penjurusan program studi di semester 1 kelas XI. 

Penentuan jurusan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Nilai akademik  

Siswa yang naik kelas XI akan mengambil ke program studi Ilmu Sosial 

boleh memilih nilai yang tidak tuntas paling banyak 3 mata pelajaran pada 

mata pelajaran-mata pelajaran umum. Sebagai contoh: Apabila mata pelajaran 

yang tidak tuntas adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan 

Matematika, dimana mata pelajaran tersebut terdiri dari 2 mata pelajaran khas 

program Studi Bahasa dan 1 mata pelajaran khas program studi Ilmu Alam. 

Maka siswa tersebut secara akademik dapat dimasukkan ke program studi 

Ilmu Sosial. 

b. Minat siswa  

Untuk mengetahui minat siswa dapat dilakukan melalui angket atau 

kuesioner dan wawancara, atau cara lain yang bisa digunakan untuk mendeteksi 

minat dan bakat. 

c. Masukan dan saran dari guru Bimbingan dan Konseling 

Siswa diberi kesempatan untuk pindah program studi apabila tidak sesuai 

dengan kemampuan dan kemajuan belajarnya. Sekolah harus memfasilitasi agar 

siswa dapat mengejar standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dimiliki 

di kelas baru.  

 

4. Keputusan Memilih Jurusan Ilmu Sosial 

Ketika memilih jurusan, seorang siswa melakukan pengambilan keputusan. 

Menurut Siagian (1988: 27) “Pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan yang 

kompleks”. Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2001: 17) “Pengambilan 

keputusan berlangsung dalam setiap organisasi, membuat keputusan adalah memilih 

suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, untuk menentukan suatu pendapat atau 

perjalanan suatu tindakan”. Ia adalah peristiwa psikis dan kreatif, dimana pikiran, 

perasaan, dan pengetahuan terhimpun bersama-sama untuk sebuah aksi, biasanya 
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mencakup ketidakpastian. Agar pembuatan keputusan dapat dilakukan haruslah 

selalu ada dua pilihan atau lebih. 

Menurut J. Salusu (2003: 47) “Pengambilan keputusan adalah proses 

memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai 

situasi”. Proses pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan obyektivitas 

karena dalam setiap situasi keputusan, faktor-faktor yang bersifat subyektif juga 

harus diperhitungkan antara lain persepsi, nilai-nilai yang dianut, falsafah hidup, 

latar belakang sosial, latar belakang pendidikan serta pengalaman. Pendapat-

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah 

kegiatan yang kompleks dalam memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih 

cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Hal ini senada 

dengan pendapat Mc Grew dan Wilson yang dikutip oleh J. Salusu (2003: 51) 

yang lebih melihat kaitannya dengan proses yaitu bahwa suatu keputusan adalah 

keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis dan diberi label pengambilan 

keputusan. Ia dipandang sebagai proses karena berdiri atas satu seri aktivitas yang 

berkaitan dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan bijaksana. Sama halnya 

dengan siswa, sebelum siswa mengambil keputusan mengenai jurusan yang akan 

dipilih, terlebih dahulu siswa mencari informasi mengenai jurusan yang akan 

dimasuki yang disesuaikan dengan bakat, motivasi serta minat terhadap bidang 

yang ingin ditekuni, karena hal tersebut akan menjadi faktor yang mendukung 

siswa dalam meraih keberhasilan. 

Langkah yang dilakukan siswa agar pilihannya sesuai adalah dengan 

mencari informasi tentang bidang yang ingin ditekuni. Siswa yang akan 

melanjutkan jenjang pendidikan yang merupakan cabang dari Ilmu Sosial, lebih 

baik jika memilih jurusan Ilmu Sosial, karena dengan memilih program yang tepat 

siswa tidak akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran, selain itu 

bakat yang sudah tertanam memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan, baik 

dalam bidang akademis maupun di luar akademis namun yang masih berhubungan 

dengan bidang yang ditekuninya. Selain mendapatkan informasi tentang jurusan 

yang akan dipilih berdasarkan dengan nilai akademik dan potensi siswa, siswa 

juga harus mengkonsultasikan pilihannya pada guru pembimbing dan orang tua 
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dengan berdasarkan nilai akademik potensi siswa yang dimiliki, dengan 

mengkonsultasikan pilihanya siswa memperoleh dukungan untuk lebih 

memantapkan pilihannya itu. Manfaat lain yang diperoleh adalah adanya 

dukungan yang positif dari orang tua yang akan mendorong siswa untuk lebih giat 

belajar dan meningkatkan prestasinya. 

 

B.  Hasil Penelitian Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan seorang mahasiswa FKIP UNS yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Setyo Widowati dengan judul ”Pengaruh Motivasi Siswa dan Persepsi Orang Tua 

Terhadap Pemilihan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas II SMA Negeri 

1 Pati”. 

 Tujuan dalam penelitian tersebut adalah (1) untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara motivasi siswa dan persepsi orang tua 

terhadap pemilihan jurusan Ilmu Pegetahuan Sosial, (2) untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara motivasi siswa terhadap pemilihan jurusan 

Ilmu Pegetahuan Sosial, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara persepsi orang tua terhadap pemilihan jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi ganda. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan: (1) Antara motivasi siswa dan persepsi orang tua 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada siswa kelas II Jurusan Ilmu pengetahuan Sosial SMA Negeri 1 Pati, 

(2) Motivasi siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas II Jurusan Ilmu pengetahuan 

Sosial SMA Negeri 1 Pati, (3) Persepsi orang tua mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas 

II Jurusan Ilmu pengetahuan Sosial SMA Negeri 1 Pati. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Setyo Widowati dengan 

penelitian yang penulis lakukan diantaranya terletak pada variabel terikatnya dan 

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



 

 

19 

salah satu variabel bebasnya serta teknik analisis yang digunakan. Variabel 

terikatnya yaitu pemilihan jurusan Ilmu Pegetahuan Sosial dan salah satu variabel 

bebasnya yaitu persepsi orang tua. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi dan regresi ganda. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis tidak 

menggunakan variabel bebas motivasi siswa seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Setyo Widowati. 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan Bakat Siswa dengan Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial 

Seorang siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda, seseorang dikatakan 

berbakat jika ia menunjukkan kemampuan diatas rata-rata, melakukan hal-halyang 

bersifat kreatif dan memiliki tekad dalam melaksanakan tugasnya serta mampu 

memberi prestasi yang tinggi. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar 

suatu tindakan dapat dilakukan dimasa yang akan datang. Dengan demikian bakat 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang tertentu, 

oleh karenanya pemaksaan kehendak terhadap siswa, dan juga ketidaksadaran 

siswa terhadap bakatnya sendiri sehingga ia memilih jurusan keahlian tertentu 

yang sebenarnya bukan merupakan bakatnya, akan berpengaruhi buruk terhadap 

kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Dengan demikian dapat diduga bahwa 

ada hubungan positif antara bakat siswa dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial 

 

2. Hubungan Persepsi Orang Tua dengan Pemilihan Jurusan Ilmu 

Sosial 

Persepsi orang tua adalah suatu proses melihat, memandang, mengartikan 

pengalaman tentang suatu objek, objek yang dimaksud adalah anak yang wajib 

dididik. Persepsi orang tua mengenai jurusan yang akan dipilih putra-putrinya 

yaitu memberikan gambaran pada putra-putrinya untuk lebih memantapkan 

pilihan terhadap jurusan yang akan dipilih sekaligus sebagai bentuk dukungan 

orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya agar berhasil menyelesaikan 
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pendidikannya. Dengan demikian dapat diduga bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara persepsi orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial   

 

3. Hubungan Bakat Siswa dan Persepsi Orang Tua dengan Pemilihan 

Jurusan Ilmu Sosial 

Adanya bakat siawa dan dukungan persepsi orang tua, maka akan 

memantapkan siswa dalam memilih jurusan Ilmu Sosial. Ketepatan memilih 

jurusan akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan meningkatkan 

prestasinya. Dengan demikian diduga terdapat hubungan yang positif secara 

bersama-sama bakat siswa dan persepsi orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial. 

Penelitian difokuskan pada bakat siswa dan persepsi orang tua dengan 

pemilihan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Wonogiri. Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas, maka di gambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

(( 

 

 

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Pemilihan jurusan IS 
(Y) 

 

Persepsi orang tua 
(X2) 

 

Bakat siswa (X1) 
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C.  Perumusan Hipotesis  

 
Berdasarkan landasan teori yang mencakup kajian teori dan hasil 

penelitian yang relevan, serta kerangka berfikir maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Ada hubungan yang positif antara bakat siswa dengan pemilihan jurusan 

Ilmu Sosial pada siswa kelas XI SMA N 3 Wonogiri.  

2. Ada hubungan yang positif antara persepsi orang tua dengan pemilihan 

jurusan Ilmu Sosial pada siswa kelas XI SMU N 3 Wonogiri.  

3. Ada hubungan yang positif antara bakat siswa dan persepsi orang tua secara 

bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial pada siswa kelas XI 

SMA N 3 Wonogiri.  
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di jurusan Ilmu Sosial SMA Negeri 3 

Wonogiri Jln. Kimangunsarkoro 1 Wonogiri. Hal-hal yang menjadi bahan 

pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah: 

1. Di SMA Negeri 3 Wonogiri tersedia data-data yang dibutuhkan untuk 

menunjang proses penelitian ini 

2. Ada ijin dan kesediaan SMA Negeri 3 Wonogiri untuk dijadikan tempat 

penelitian. 

3. Di sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian dengan tema yang 

penulis ajukan, sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

perkembangan sekolah. 

 

2. Waktu Penelitian  

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 bulan terhitung 

mulai pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Di 

awali dari bulan Januari 2007 sampai dengan Juni 2007. 

Tabel 1. Jadwal waktu penelitian 

No Kegiatan Jan 

2007 

Feb 

2007 

Maret 

2007 

April 

2007 

Mei 

2007 

Juni 

2007 

1 Persiapan, Pengajuan 

judul dan Proposal 

      

2 Pelaksanaan Riset dan 

Pengumpulan Data 

      

3 Analisis Data       

4 Penyusunan Laporan       
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B. Metode Penelitian 

 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dari itu untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan masalah tersebut, perlu dipilih dan 

digunakan metode yang tepat. Pemilihan metode yang tepat diharapkan dapat 

diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Tujuan penelitian dapat dicapai apabila dalam penelitian tersebut dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan metode yang tepat. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2002: 136) “Metode adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan 

data sedangkan instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam 

mengumpulkan agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”.  

Menurut Winarno Surakhmad (1998: 131) memberikan pengertian 

metode sebagai berikut: “Metode adalah suatu cara utama yang dipergunakan 

untuk mencapai suatu tujuan”. Kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dipergunakan 

dalam suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa jenis metode 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

 

1. Metode Historis 

Metode penelitian historik adalah penelitian yang mengaplikasikan 

metode pemecahan masalah yang ilmiah dari perspektif historik suatu masalah. 

Metode penelitian historik merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan 

dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau untuk 

memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang. 

 

2. Metode Deskriptif 

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada 

pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif 

lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. 
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Diantaranya adalah penyelidikan yang menentukan, menganalisa, dan 

mengklasifikasikan. Penyelidikan dengan teknik survey, dan teknik interview, 

angket, observasi atau dengan teknik tes, studi kasus, studi komparatif, studi 

waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi kooperatif atau operasional. 

 

3. Metode Eksperimen 

Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengenai kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara membandingkan 

berbagai peristiwa dimana terdapat fenomena tertentu. Metode ini digunakan pada 

peneliti-peneliti dengan mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat atau 

memperoleh suatu hasil dari upaya tujuan untuk meneliti pengaruh dari beberapa 

kondisi terhadap suatu gejala. 

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan dalam metode deskriptif 

dengan pendekatan korelasi karena penelitian bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel-variabel. Melalui pendekatan korelasi dapat 

diketahui apakah suatu variabel berasosiasi dengan variabel yang lain. Penelitian 

deskriptif dapat dilakukan dengan beberapa jenis penelitian 

Jenis penelitian tersebut menurut Hadari Nawawi (1995: 64) meliputi: 

1. Survey (Survey Studies) 
2. Studi Hubungan (Interelationship Studies) 
3. Studi Perkembangan (Developmental Studies) 

 
Survey adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang relatif terbatas dari sejumlah kasus yang jumlahnya yang realatif 

banyak. Studi hubungan merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel-variabel. Studi perkembangan untuk mengetahui 

perkembangan suatu hal atau peristiwa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad (1998: 140) yang 

mangatakan bahwa ciri-ciri penelitian adalah: 

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 dianalisis, karena itu metode ini sering pula disebut 
metode analitik. 
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C. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

Dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari populasi dan sampel, 

karena populasi dan sampel merupakan subyek penelitian. Populasi penelitian 

merupakan suatu kelompok individu yang diselidiki tentang aspek-aspek yang ada 

pada kelompok itu. Aspek-aspek yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah 

bakat siswa, persepsi orang tua dan pemilihan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Suharsimi Arikunto (2002: 108) mengemukakan bahwa “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Menurut Komaruddin yang dikutip oleh Mardalis 

(2002: 53) yang dimaksud dengan populasi adalah “semua individu yang menjadi 

sumber pengambilan sampel”. Sedangkan menurut Sugiyono (2001: 72) “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dari beberapa pendapat di atas peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan jumlah dari subyek 

penelitian yakni individu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ada pada 

wilayah penelitian. 

Adapun yang ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI jurusan Ilmu Sosial SMA Negeri 3 Wonogiri Semester II tahun 

ajaran 2006/2007, yang berjumlah 156 siswa. 

 

2.   Sampel  

Sampel merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:109) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. Sedangkan menurut Sugiyono (2001:73) “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dari pendapat tersebut 

dapat peneliti simpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

akan diteliti. 

Dasar pengambilan sampel penelitian berdasarkan pendapat dikemukakan 

oleh Suharsimi Arikunto (2002:112 ) sebagai berikut: 

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



 

 

26 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, 
lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya 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 resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk 

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

Sampel yang diambil 25% dari jumlah siswa kelas XI jurusan Ilmu 

Sosial yaitu 40 siswa, dimana tiap kelas diambil 10 siswa. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 96) mengemukakan bahwa “Data 

adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi, sedangkan informasi adalah pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan”. 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan data yang diperlukan oleh alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data tersebut, akan tetapi tidak semua dapat diterapkan dalam jenis penelitian. 

Masing-masing cara memiliki karakteristik sendiri-sendiri serta kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

angket dan dokumentasi. 

 

1. Metode Angket atau Kuisioner 

a. Pengertian Angket atau Kuisioner 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) “Kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan 

responden dalam arti laporan tentang perbandingan hal-hal lain ia ketahui”. 

Sedangkan menurut Sudjana (2002: 8) “Angket adalah cara pengumpulan data 

dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
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dan disusun sedemikian rupa atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 

disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau 

manandai dengan mudah dan cepat”. 

Dari pendapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa angket 

merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang tersebarkan kepada responden 

guna mendapatkan data atau informasi dari orang tersebut. 

 

b. Jenis-jenis angket menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128-129) adalah: 

Kuisioner dapat dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut 

pandang: 

1) Dipandang dari cara menjawab, maka ada: 
a. Kuisioner terbuka, yang memberi kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
b. Kuisioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

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

a. Kuisioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 
b. Kuisioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 
3) Dipandang dari bentuknya, maka ada: 

a. Kuisioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 
kuisioner tertutup 

b. Kuisioner isian, yang dimaksud adalah kuisioner terbuka. 
c. Chek List, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda cek (V) pada kolom yang sesuai. 
d. Rating Scale (Skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan yang 

diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. 
Misalnya mulai dari sangat setuju, setuju, sampai sangat tidak 
setuju. 

 
Bertitik tolak dari jenis angket tersebut, maka dalam penelitian ini 

menggunakan angket tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban 

yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing. Dalam penyusunan 

angket ini bentuk yang digunakan adalah Rating Scale (skala bertingkat) 

dimana sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan dari sangat setuju atau sebaliknya. Metode angket ini 

peneliti gunakan sebagai teknik pokok-pokok untuk mengumpulkan data dari 
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tiga variabel yang ada, yaitu variabel bakat siswa, persepsi orang tua dan 

pemilihan jurusan Ilmu Sosial. 

 
c. Kelebihan dan Kelemahan Angket 

Metode angket mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan 

dan kelemahan angket menurut Suharsimi Arikunto (2002: 129-130) 

1) Kelebihan angket 
a) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 
b) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
c) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatanya masing-masing 

dan menurut waktu senggang responden 
d) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-

malu menjawab. 
e) Dapat dibuat standar sehingga bagi semua reponden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 
2) Kelemahan angket 

a) Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 
pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulang 
diberikan kembali kepadanya. 

b) Seringkali sukar dicari validitasnya 
c) Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja 

memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 
d) Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. menurut 

penelitian angket yang dikirim lewat pos angka pengembaliannya 
sangat rendah, hanya sekitar 20%. 

e) Waktu pengembalian tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada 
yang terlalu lama sehingga terhambat. 

 
d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket  

1) Kuisioner disusun sejelas mungkin, untuk menghindari salah tafsir dari 

responden yang bervariasi. 

2) Kuisioner diusahakan pertanyaan sesingkat mungkin dan jangan berbelit-

belit. 

3) Setelah selesai disusun, sebelum diedarkan untuk kegiatan yang sebenarnya, 

sebaiknya dilakukan uji coba dulu sebagian responden kemudian dinalisa 

dan jika ditemui kelemahan dan kekurangannya perlu dilakukan revisi/ 

perbaikan. 
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4) Kalimat dalam pertanyaan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap 

responden (peneliti harus tahu lebih dulu, bagaimana perkiraan jawaban 

responden). 

5) Alternatif jawaban yang dikehendaki dibuat selengkap mungkin. 

6) Hindarilah pertanyaan yang merendahkan atau menyinggung perasaan 

responden. 

7) Setelah kuisioner dibuat, peneliti mestinya sudah mengetahui bagaimana 

cara menghitung atau analisisanya nanti, jangan sampai kuisioner disebar 

dan dikumpulkan kembali tetapi cara menganalisanya belum diketaui. 

Untuk itu setiap kuisioner yang dibuat kita telah memperkirakan cara-cara 

untuk analisanya. 

 

e. Langkah-langkah menyusun angket 

Seorang peneliti yang akan mengadakan penelitian dengan menggunakan 

angket harus mempersiapkan dan menyusun angket tersebut. Adapun langkah-

langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan pembuatan angket  

  Tujuan penyusunan angket dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi atau data tentang bakat siswa, persepsi orang tua 

dan pemilihan jurusan Ilmu Sosial. 

2) Menetapkan aspek-aspek yang diukur. 

  Untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun, 

perlu dibuat suatu matrik yang disebut matrik spesifikasi data. Matrik ini 

merupakan penjabaran dari aspek-aspek yang akan diukur, yang isinya 

harus sesuai dan mengarah pada rumusan masalah dan juga tujuan 

penelitian. 

3) Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan variable-variabel 

yang akan diteliti. 

Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan aspek-aspek yang 

tertuang dalam matrik yang telah disusun. Adapun penyusunan pertanyaan 

dalam penelitian ini menggunakan rating scale atau skala bertingkat dan 
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untuk menentukan nilai jawabannya angket dari masing-masing 

pertanyaan yang diajukan digunakan modifikasi Skala Likert. Menurut 

pendapat Sugiyono (2001: 86) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Yang dimaksud dengan fenomena sosial adalah 

variabel penelitian. Skala Likert merupakan skala yang berisi lima 

tingkatan jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap statement 

atau pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang 

tersedia. Sutrisno Hadi (1999: 20) mengemukakan Skala Likert atas 

tingkat kesetujuan responden terhadap statement dalam angket 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

SA     : Strongly Agree           = SS    : Sangat Setuju 
A       : Agree                          = S      : Setuju 
UD    : Undecide                     = BM  : Belum Memutuskan 
DA    : Disegree                      = TS   : Tidak Setuju 
SDA  : Strongly Disegree       = STS : Sama Sekali Tidak Setuju 

 
Penelitian ini dikategorikan menjadi empat dengan menghilangkan 

kategori “Belum Memutuskan”, hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi (1999: 20) yang menyatakan bahwa: 

Modifikasi Skala Likert mengadakan kategori jawaban yang di 
tengah berdasarkan tiga alasan. Pertama, kategori undecided itu 
mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum dapat memutuskan 
atau memberikan jawaban (menurut konsep aslinya), bisa juga 
diartikan netral, setuju tidak, tidak setuju pun tidak, atau bahkan 
ragu-ragu, kategori jawaban yang ganda arti (multi interpretable) 
ini tentu saja tak diharapkan dalam instrumen. Kedua, tersedia 
jawaban yang ditengah itu menimbulkan kecenderungan menjawab 
ke tengah (central tendency effect), terutama bagi mereka yang 
ragu-ragu atas arah kecenderungan jawaban SS-S-TS-STS adalah 
terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden, ke 
arah setuju atau ke arah tidak setuju. Jika disediakan kategori 
jawaban itu, akan menghilangkan banyak data penelitian sehingga 
mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring dari 
responden. 

 
Sehingga jawaban setiap item instrumen menggunakan skala 4, 

karena mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 
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dapat berupa kata: 1. Sangat Setuju, 2. Setuju, 3. Tidak Setuju, 4. Sangat 

Tidak Setuju. 

Adapun patokan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Setiap pertanyaan atau pernyataan terhadap empat alternatif jawaban 

sesuai dengan pendapatnya dengan memberi tanda check (V) pada 

kolom jawaban yang dipilih. 

Untuk pernyataan positif, bobot penilaiannya adalah: 

a) Sangat Setuju, diberi nilai 4 

b) Setuju, diberi nilai 3 

c) Tidak Setuju, diberi nilai 2 

d) Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1 

Untuk pernyataan negatif, bobot penilaiannya adalah: 

a) Sangat Setuju, diberi nilai 1 

b) Setuju, diberi nilai 2 

c) Tidak Setuju, diberi nilai 3 

d) Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 4 

4) Menyusun urutan pertanyaan atau pernyataan 

5) Membuat format angket dan petunjuk pengisian 

6) Membuat surat pengantar  

7) Mengadakan uji coba (try out) angket 

 
Setelah angket disusun, angket tersebut perlu di uji cobakan untuk 

mengetahui letak kelemahan atau hal-hal yang akan menyulitkan responden 

dalam menjawab pertanyaan serta untuk mengetahui apakah angket tersebut 

telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Uji coba angket dalam 

penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wonogiri dengan sampel 20 

siswa kelas XI jurusan Ilmu Sosial, validitas dan reliabilitas angket tersebut 

maka digunakan alat ukur yaitu: 

a. Validitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan 
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valid atau sahih apabila mempunyai tingkat validitas yang tinggi dan 

mampu mengukur atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (2002: 146), untuk mengetahui 

validitas angket, peneliti menggunakan rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan Pearson:  

  

xyr = 
( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
å åå

--

-
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Dimana: 

r xy   = Koefisien korelasi X dan Y 

N    = Jumlah responden 

X    = Skor rata-rata dari X 

Y    = Skor  rata-rata dari Y 

XY = Jumlah perkalian X dan Y 

X2  = Jumlah kuadrat X 

Y2  = Jumlah kuadrat Y 

Langkah-langkah uji validitas sebagai berikut: 

1. Masing-masing item soal untuk masing-masing responden diberi 

nilai skor. 

2. Menjumlahkan nilai untuk tiap-tiap soal untuk masing-masing responden. 

3. Mencari validitas dengan cara memasukkan hasil tes ke dalam rumus 

product moment dari Pearson. 

4. Menginterprestasikan dengan tabel r product moment, pada taraf 

signifikan 5% pada n = 20, apabila, rn > rtab 

5. Item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertanyaan valid, sedangkan item pertanyaan yang tidak valid didrop 

atau dibuang. 
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b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu instrumen. Artinya 

kapan pun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil yang sama. 

Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi dapat dipergunakan 

sebagai alat pengumpul data yang dapat dipercaya. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2002: 171), untuk menguji reliabilitas, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 
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Dimana: 

r11   = Reliabilitas instrumen yang dicari 

k     = Banyaknya butir pertanyaan 

å 2
bs = Jumlah varian butir 

2
1s   = Varian total 

Langkah-langkah yang perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Mencari varians tiap butir dengan rumus:  
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2. Mencari jumlah varians dengan jalan menjumlahkan varians tiap 

butir. 

3. Mencari reliabilitas instrumen dengan alpha. Selanjutnya hasil yang 

diperoleh dari r k dikonsultasikan r product moment dengan taraf 

kepercayaan 95%, dengan n=20 apabila r k > r tab  berarti angket 

tersebut reliable, dan bila r k < r tab , maka angket tersebut tidak 

reliable. 

4. Revisi angket, hasil uji coba angket dijadikan dasar untuk merevisi 

angket. Revisi angket dilakukan dengan jalan menghilangkan item-
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item pertanyaan yang tidak valid selama masih ada item yang 

mewakili. 

5. Setelah angket direvisi maka langkah selanjutnya adalah memperbanyak 

angket yang telah direvisi tersebut sesuai dengan jumlah yang 

dikehendaki, juga perlu diperhitungkan kemungkinan tak kembalinya 

angket. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206) “Dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Dengan 

demikian metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mengenai prestasi siswa 

dan jumlah siswa. Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokementasi 

sebagai metode pengumpulan data adalah: 

a. Mudah mencari data karena sudah tersedia dan menghemat biaya. 

b. Data yang diperoleh dapat dipercaya dan mudah menggunakannya 

c. Data diperoleh dalam waktu yang relatif cepat. 

d. Data dapat dilihat kembali apabila diperlukan sewaktu-waktu. 

 

E. Teknik Analisis Data  

 

Setelah data terkumpul data tersebut perlu dianalisis dalam rangka 

menguji hipotesis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan rancangan uji statistik dengan teknik regresi 

linier ganda dua prediktor. Alasannya ketiga termasuk data kontinum dengan 

jumlah variabel bebasnya ada dua yaitu bakat siswa dan persepsi orang tua. Selain 

itu untuk mengetahui seberapa besar hubungan prediktor terhadap kriterium. 

Menurut Sudjana (2001: 167) untuk menggunakan analisis regresi ganda 

diperlukan berbagai syarat, yaitu: 
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1. Bentuk regresi linear atau tidak. 
2. Keberartian regresi, khususnya mengenai koefisien arah regresi. 
3. Sample yang berupa data berpasangan X dan Y diambil memenuhi 

ketentuan-ketentuan, misalnya bersifat acak dan ditentukan berdasar 
ukuran sample normal.  

4. Untuk setiap kelompok harga predictor yang diberikan responden X, 
independent dan berdistribusi normal. 
Untuk tiap kelompok X yang diketahui, varians dimisalkan sama.  

 
Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

yang linier antara variabel terikat (Y) dan dua variabel bebas (X). Analisis regresi 

ganda didasarkan pada beberapa asumsi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa: 

Menurut Anto Dajan (1995: 399) analisis regresi ganda sebetulnya 

didasarkan pada 3 asumsi: 

a. Distribusi probabilitas bersyarat variabel dependen bagi serangkaian 
variabel independen mengikuti pola normal atau kurang lebih normal. 

b. Distribusi bersayarat variabel dependen bagi tiap kombinasi variabel 
independent memiliki variasi yang sama. 

c. Nilai-nilai variabel dependen harus independent satu dengan yang lain.  
 

Berdasarkan dua pendapat tersebut diatas dapat peneliti simpulkan yaitu 

untuk dapat menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ganda harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Sampel harus diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Sample harus diambil secara random. 

3. Hubungan antara variabel X dengan variabel Y harus linier. 

4. Hubungan antara variabel bebas (X1 dan X2) tidak terjadi korelasi. 

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini dapat penulis jelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas  

Maksud dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk normal atau tidak. Jika residu 

berdistribusi normal, maka plot yang diperoleh akan tampak sebagai garis 
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lurus. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 259) untuk melakukan uji 

normalitas rumus yang digunakan adalah Chi Kuadrat, yaitu: 

x2 = å ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
2

h

ho

f
ff

 

Dimana: 

X2 = Chi kuadrat 

fo  = Frekuensi yang sesungguhnya 

fh  = Frekuensi yang diharapkan  

. 

Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Dikatakan normal apabila X2 hitung  

lebih kecil dari X2 tabel  pada taraf signifikan 5%. 

 

b. Uji Linieritas  

Menurut Sudjana (2001: 331-332) uji linieritas digunakan untuk mengetahui 

model linier yang diambil betul-betul cocok dengan keadaan atau tidak. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara 

variabel bebas (X) dengan varibel terikat (Y) sebagai berikut : 

FTC = F = 
)(
)(

GRJK
TCRJK

 

Keterangan : 

FTC = F      =  Harga linieritas 

RJK (TC)  = Rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok   

RJK (G)    = Rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan  

 Jika Fhitung < Ftabel maka model linier yang diambil benar-benar cocok, 

tetapi jika Fhitung > Ftabel maka model linier yang diambil tidak cocok. 
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c. Uji Independensi  

Uji independensi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas yang satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan dengan 

menguji ketergantungan antara dua faktor variabel dalam penelitian. Apabila 

kedua faktor tidak ada kaitannya maka faktor tersebut adalah independen. 

Begitu pula sebaliknya bila kedua faktor ada kaitannya maka faktor tersebut 

tidak independen. Menurut Sudjana (2001: 47) uji independen ini menggunakan 

rumus product moment dari person sebagai berikut: 

21XXr  = 
å å å å

å å å
--

-

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

)X)(X(XXN
2

2
2

2
2

1
2

1

2121  

 

Keterangan : 

21XXr   = Koefisian korelasi antara X1 dan X2 

X1  = Variabel bebas 1 

X2    = Variabel bebas 2 

N  = Jumlah sampel  

Harga rx1x2 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan r tabel 

menggunakan taraf signifikan 5% N = Jumlah sampel. Jika rhitung< rtabel maka 

X1 dan X2 adalah independen.  

 

2. Uji Hipotesis 

a. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 146) untuk menguji hipotesis pertama 

dan kedua menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson yakni 

sebagai berikut : 

rxy = 
å å å å

å å å
--

-

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

Y)X)((XYN
2222

 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

åXY = Jumlah perkalian X  dan Y   

åX  = Jumlah variabel bebas 
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åY  = Jumlah variabel terikat 

N  = Banyaknya responden 

b. Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan persamaan garis regresi menurut Sudjana (2001: 349), yaitu : 

Y = ao + a1X1 + a2 X2 

Koefisien ao, a1, a2 dapat dihitung dengan rumus: 

ao = Y- a1X1 + a2X2 

a1 = 
å å å

å å å å
-

-

)())((

))(())((

21
2

2
2

1

1211
2

2

XXXX

YXXXYXX
 

a2 = 
å å å

å å å å
-

-

)())((

))(())((

21
2

2
2

1

1212
2

1

XXXX

YXXXYXX
 

 

2. Mencari koefisien korelasi ganda menurut Sutrisno Hadi (2001: 25) 

menggunakan rumus : 

)2,1(yR = 
å

å å+
2

2211

y

yxayxa
 

 

Keterangan : 

)2,1(yR  = koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 

a1   = Koefisien predikator X1 

a2   = Koefisien predikator X2 

åx1y  = Jumlah produk antara X1 dengan Y 

åx2y  = Jumlah produk antara X2 dengan Y 

 

3. Menguji keberartian koefisien korelasi ganda menurut Sudjana (2001: 

108) menggunakan rumus dengan uji F sebagai berikut: 

 F = 
)1/()1(

/
2

2

--- knR
kR
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Keterangan : 

F  = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 

n  = Jumlah sampel 

k  = Jumlah variabel independen 

R2  = Koefisien korelasi ganda 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Umum 

a. Sejarah Singkat SMA Negeri 3 Wonogiri 

SMA Negeri 3 Wonogiri dibuka secara resmi pada tanggal 1 Juni 1991 

sebagai alih fungsi dari SPG Negeri Wonogiri berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0426/U/1991 

tanggal 1 Juli 1991 ini berahirnya SPG/SGO di seluruh Indonesia. Sejak 

berdirinya SMA Negeri 3 Wonogiri pada waktu itu telah menerima siswa 

kelas 1 sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 132 siswa dan kelas 2 sebanyak 

3 kelas dengan jumlah siswa 132 siswa. 

Tahun Ajaran 1989/1990 sekolah masih berbunyi SPG/SMA yang 

berlokasi di dua tempat, yaitu gedung lama yang sekarang menjadi SMP 

Negeri 3 Wonogiri dan gedung baru yaitu  SMA Negeri 3 Wonogiri yang di 

tempati sekarang ini. Bapak Drs. Soekijo Kepala SPG pada waktu itu telah 

menjadi kepala SMA Negeri 3 Wonogiri sejak tanggal 1 Juni 1991 sesuai 

dengan SK Alih Fungsi. Sebagian besar Bapak/Ibu yang mengajar fakultas 

umum tidak dipindahkan tetapi yang keguruan dipindahkan sesuai permintaan 

yang bersangkutan. 

Jumlah kelas pada waktu itu hanya 9 ruang yaitu kelas 1 sejumlah 3 

kelas, kelas 2 sejumlah 3 kelas, kelas 3 sejumlah 3 kelas. Dengan adanya kerja 

sama dengan pengurus BP-3 SMA Negeri 3 Wonogiri berhasil membangun 2 

ruang lagi. Sehingga dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini, SMA 

Negeri 3 Wonogiri mempunyai 21 ruang yang terbagi tiap tingkatan sebanyak 

7 kelas. 

39 
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Tabel 2. Jumlah Kelas Tiap Tahun 

No Tahun Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 

1 1989 3 Kelas - - 

2 1990 3 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 

3 1991 3 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 

4 1992 4 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 

5 1993 4 Kelas 4 Kelas 4 Kelas 

6 1994 4 Kelas 4 Kelas 4 Kelas 

7 1995 5 Kelas 4 Kelas 4 Kelas 

8 1996 5 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

9 1997 5 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

10 1998 5 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

11 1999 5 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

12 2000 5 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

13 2001 7 Kelas 5 Kelas 5 Kelas 

14 2002 7 Kelas 7 Kelas 5 Kelas 

15 2003 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 

16 2004 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 

17 2005 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 

18 2006 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 

19 2007 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 

 

Kepemimpinan:  

1. Tahun 1989-1994  : Drs. Soekijo                                     

2. Tahun 1994-1995  : Ymt. Koesnioto, BA 

3. Tahun 1995-1999  : Martoyo, BA 

4. Tahun 1999-2001  : Ymt. Drs. SUmadi, MM 

5. Tahun 2001-2006  : Drs. Subagyo 

6. Tahun 2006-2011  : Drs. H. Hasim Koiman, M.Pd 
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b. Visi dan Misi  SMA Negeri 3 Wonogiri 

1) Visi SMA Negeri 3 Wonogiri 

Menjadi SMA yang unggul dalam prestasi, luhur pada budi pekerti, 

bernuansa seni budaya yang tinggi. 

2) Misi  SMA Negeri 3 Wonogiri 

a) Meningkatkan layanan PBM secara optimal 

b) Memberikan ketrampilan komputer bagi seluruh siswa (wajib) 

c) Meningkatkan kehidupan seni budaya yang sesuai dengan nilai-nilai 

kehidupan serta agama di Indonesia 

d) Membiasakan kehidupan dengan pengetrapan nilai-nilai budi pekerti 

luhur bagi semua warga sekolah. 

e) Mengembangkan kehidupan sosial yang agamais baik lingkungan 

sekolah maupun masyarakat 

 

c. Keadaan  Lingkungan SMA Negeri 3 Wonogiri 

1) Lokasi SMA Negeri 3 Wonogiri 

SMA Negeri 3 Wonogiri terletak di Kaloran Giritirto Wonogiri, tepatnya 

di Jalan Ki Mangunsarkoro Wonogiri Kode Pos 57611, Telepon (0273) 

321519, 3300673 

2) Sarana dan Prasarana 

a) Luas Tanah                                    : 24.545 m2 

b) Luas Bangunan  

(1) Ruang Kepala Sekolah            : 1 Ruang = 20 m2  

(2) Ruang Tata Usaha                   : 1 Ruang = 80 m2 

(3) Ruang Guru                             : 1 Ruang = 84 m2 

(4) Ruang BK                                : 1 Ruang = 20 m2 

(5) Ruang Perpustakaan                : 1 Ruang = 144 m2 

(6) Ruang Laboratorium               : 2 Ruang = 480 m2 

(7) Ruang Pertemuan (AULA)     : 1 Ruang = 300 m2 

(8) Ruang UKS                             : 1 Ruang = 18 m2  

(9) Ruang OSIS                            : 1 Ruang = 12 m2         
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(10) Masjid/Mushola                    : 1 Ruang = 35 m2  

(11) Toko Koperasi Guru             : 1 Ruang = 36 m2  

(12) Toko Koperasi  Siswa           : 1 Ruang = 9 m2  

(13) Kamar Kecil Guru                 : 3 Ruang = 8 m2  

(14) Kamar Kecil Siswa                : 2 Ruang = 42 m2 

(15) Ruang Penjaga                       : 1 Ruang = 12 m2 

(16) Tempat Sepeda                       : 2 Ruang = 96 m2               

(17) Hall                                         : 1 Ruang = 64 m2                     

(18) Gudang ATK                          : 1 Ruang = 6 m2                     

(19) Ruang ketrampilan                  : 1 Ruang = 101 m2                     

(20) Ruang KBM                            : 21 Ruang = 1264 m2  

c)  Mebelair 

(1) Meja                 : 512  

(2) Kursi                : 896  

(3) Almari Kayu    : 41  

(4) Rak                   : 15  

(5) Brangkas          : 2 

(6) Filling Cabinet : 4 

d) Keadaan Siswa Tahun 2006/2007 

Tabel 3. Keadaan Siswa Tahun 2006/2007 

Agama No. Kelas L P Jml 

Islam Kristen Katholik Hindu Budha 

1 X 114 173 287 269 7 11 - - 

2 XI IA 38 86 124 120 2 2 - - 

3 XI IS 81 75 156 140 7 9 - - 

4 XII 

IA 

44 89 133 124 5 3 - 1 

5 XII IS 55 84 139 130 4 5 - - 

Jumlah 332 507 839 783 25 30 - 1 
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e) Kurikulum 

  Kurikulum merupakan perencanaan dan pengaturan tentang bahan 

pelajaran serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan proses belajar mengajar. SMA Negeri 3 Wonogiri 

menggunakan kurikulum 2004. Kurikulum tersebut diantaranya berisi 

landasan, program dan pengembangan kurikulum SMA. 
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d. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Wonogiri Tahun 2006/2007 

STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 3 WONOGIRI 

 

Gambar. 3 Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Wonogiri 

KEPALA SEKOLAH 
Drs. Hasim Koiman, MPd KOMITE SEKOLAH 

WAKASEK KURIKULUM 
Drs. Wiwin Harjanto 

 

WAKASEK KESISWAAN 
Joko Hardiyanto, SPd 

WAKASEK SARPRAS 
Drs. Sulistanto 

WAKASEK HUMAS 
Dra. Yuli Bangun N, MPd 

KOORDINATOR BP 
Drs. Sumarlan 

GURU-GURU 

COORDINATOR TATAUSAHA 
Suwarto 

SISWA-SISWA 
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  Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 3 Wonogiri 
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2. Deskripsi Data Khusus 

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang pertama adalah bakat siswa (X1) 

dan variabel bebas yang kedua adalah persepsi orang tua (X2), sedangkan variabel 

terikatnya adalah pemilihan jurusan Ilmu Sosial (Y). berdasarkan data yang 

diperoleh dalam penelitian, maka deskripsi data khususnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Bakat Siswa (X1) 

Data mengenai bakat siswa diperoleh melalui angket dari 40 responden. 

Berdasarkan data bakat siswa diketahui bahwa skor tertinggi adalah 71, skor 

terendah adalah 42, mean sebesar 56,25, median sebesar 55,5, modus sebesar 

54,5, dan standar deviasi sebesar 6,299. Untuk mengetahui penyebaran 

frekuensinya dapat dilihat dari tabel frekuensi di bawah ini: 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Data Bakat Siswa. 

Kelas Interval Frekuensi Persentase 

42-46 2 5 % 

47-51 6 15 % 

52-56 15 37,5 % 

57-61 9 22,5 % 

62-66 5 12,5 % 

67-71 3 7,5 % 

Total 40 100% 
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Berdasarkan tabel kerja tersebut dapat digambarkan histogram sebagai 

berikut: 
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Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Data Bakat Siswa 

 

b. Variabel Persepsi Orang Tua (X2) 

Data mengenai persepsi orang tua diperoleh melalui angket dari 40 

responden. Berdasarkan data persepsi orang tua diketahui bahwa skor 

tertinggi adalah 35, skor terendah adalah 24, mean sebesar 29,3, median 

sebesar 29,192, modus sebesar 28,953, dan standar deviasi sebesar 2,709. 

Untuk mengetahui penyebaran frekuensinya dapat dilihat dari tabel frekuensi 

di bawah ini: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data Persepsi Orang Tua. 

Kelas Interval Frekuensi Persentase 

24-25 4 10 % 

26-27 5 12,5 % 

28-29 13 32,5 % 

30-31 10 25 % 

32-33 5 12,5 % 

34-35 3 7,5 % 

Total 40 100 % 

 

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



 

 

47 

Berdasarkan tabel kerja tersebut dapat digambarkan histogram sebagai 

berikut: 
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Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Data Persepsi Orang Tua 

 

c. Variabel Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial (Y) 

Data mengenai pemilihan jurusan Ilmu Sosial diperoleh melalui angket 

dari 40 responden. Berdasarkan data pemilihan jurusan Ilmu Sosial diketahui 

bahwa skor tertinggi adalah 37, skor terendah adalah 20, mean sebesar 

27,975, median sebesar 27,807, modus sebesar 27,643, dan standar deviasi 

sebesar 3,169. Untuk mengetahui penyebaran frekuensinya dapat dilihat dari 

tabel frekuensi di bawah ini: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial 

Kelas Interval Frekuensi Persentase 

20-22 2 5 % 

23-25 8 20 % 

26-28 13 32,5 % 

29-31 11 27,5 % 

32-34 4 10 % 

35-37 2 5 % 

Total 40 100 % 
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Berdasarkan tabel kerja tersebut dapat digambarkan histogram sebagai 

berikut: 
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Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Data Pemilihan Jurusan Ilmu 

Sosial 

  

B. Pengujian  Persyaratan Analisis 

Sebelum data penelitian dianalisis maka data tersebut harus dilakukan 

pengujian persyaratan analisis terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat, maka hasilnya sebagai berikut: 

a. Uji Noramalitas Variabel X1 

Berdasarkan hasil perhitungan Chi Kuadrat dengan dk = 3 pada 

taraf signifikan 5% diperoleh X2
hitung = 3,7307, hasil perhitungan tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel pada Chi Kuadrat diperoleh X2
tabel  = 7,81. 

Karena X2
hitung < X2

tabel  atau 3,7307 < 7,81, maka dapat disimpulkan 

bahwa penyebaran data variabel bakat siswa (X1) berdistribusi normal atau 

memiliki sebaran data yang normal. 
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b. Uji Normalitas Variabel X2 

Berdasarkan hasil perhitungan Chi Kuadrat dengan dk = 3 pada 

taraf signifikan 5% diperoleh X2
hitung = 4,1433, hasil perhitungan tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel pada Chi Kuadrat diperoleh X2
tabel  = 7,81. 

Karena X2
hitung < X2

tabel  atau 4,1433 < 7,81, maka dapat disimpulkan 

bahwa penyebaran data variabel persepsi orang tua (X2) berdistribusi 

normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

 

c. Uji Normalitas Variabel Y 

Berdasarkan hasil perhitungan Chi Kuadrat dengan dk = 3 pada taraf 

signifikan 5% diperoleh X2
hitung = 4,4746, hasil perhitungan tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel pada Chi Kuadrat diperoleh X2
tabel  = 7,81. 

Karena X2
hitung < X2

tabel  atau 4,4746 < 7,81, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran data variabel pemilihan jurusan Ilmu Sosial (Y) berdistribusi 

normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis merupakan data yang berbentuk linear. 

a. Uji Linearitas Variabel X1 dengan Y 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas X1 dengan Y diperoleh 

Fhitung = 0,755. Pada taraf signifikan 5% dengan db pembilang = 16 dan db 

penyebut = 22 diperoleh Ftabel sebesar 2,13. Sesuai dengan pendapat para ahli, 

hubungan antara X1 dan Y dapat dikatakan linier apabila Fhitung < Ftabel, maka 

hubungan antara X1 dan Y dalam penelitian ini adalah linier karena Fhitung < 

Ftabel atau 0,755 < 2,13 

b. Uji Linearitas Variabel X2 dengan Y 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas X2 dengan Y diperoleh 

Fhitung = 2,047. Pada taraf signifikan 5% dengan db pembilang = 10 dan db 

penyebut = 28 diperoleh Ftabel sebesar 2,19. Karena Fhitung < Ftabel atau 2,047 < 

2,19 maka dapat disimpulkan hubungan antara X1 dan Y adalah linier. 
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3. Uji Independensi 

Uji independensi diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan 

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

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rx 1 x 2
= 0,232. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan rtabel pada n = 40 dengan taraf signifikan 5% sebesar 

0,312. Karena rx 1 x 2  <  rtabel  atau 0,232 < 0,312 berarti antara variabel X1 dan X2 

saling independent atau tidak terdapat hubungan antara X1 dan X2. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hasil Analisis Data 

a. Hubungan antara Bakat Siswa dengan Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial 

Hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang positif antara bakat siswa 

dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial di SMA Negeri 3 Wonogiri tahun 

ajaran 2006/2007 diuji dengan menggunakan teknik analisis korelasi. 

Sebagai kriteria penerimaan maupun penolakan dalam pengujian hipotesis 

digunakan tingkat keberartian signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rx 1 y hitung = 0,44. Hasil 

tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada n = 40 dengan taraf 

signifikan 5% yaitu sebesar 0,312. Karena rx 1 y > rtabel atau 0,44 > 0,312 maka 

dapat disimpulan ada hubungan yang positif antara bakat siswa dengan 

pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI di SMA Negeri 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007. 

  
b. Hubungan antara Persepsi Orang Tua dengan Pemilihan Jurusan Ilmu 

Sosial      

Hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang positif antara persepsi 

orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial di SMA Negeri 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007 diuji dengan menggunakan teknik analisis korelasi. 

Sebagai kriteria penerimaan maupun penolakan dalam pengujian hipotesis 

digunakan tingkat keberartian signifikansi 5%. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rx 2 y hitung = 0,333. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada n = 40 dengan taraf 

signifikan 5% yaitu sebesar 0,312. Karena rx 2 y > rtabel atau 0,333 > 0,312 

maka dapat disimpulan ada hubungan yang positif antara persepsi orang tua 

dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI di SMA Negeri 3 

Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

   
c. Hubungan antara Bakat Siswa dan Persepsi Orang Tua dengan 

Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial      

Hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang positif antara  bakat siswa 

dan persepsi orang tua secara bersama-sama dengan  pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial di SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007 diuji dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi. Sebagai kriteria penerimaan maupun 

penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan tingkat keberartian 

signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai hitung 
)2,1(yR = 0.4732. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada n = 40 dengan taraf 

signifikan 5% yaitu sebesar 0,312. Karena 
)2,1(yR > rtabel atau 0,4732 > 0,312 

maka dapat disimpulan ada hubungan yang positif antara bakat siswa dan 

persepsi orang tua bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial 

siswa kelas XI di SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tingkat keberartian koefisien korelasi 

dilakukan dengan uji F dan dari hasil perhitungan diperoleh harga Fhitung = 

5,34 sedang harga Ftabel = 3,25 pada taraf signifikan 5%. Karena Fhitung > Ftabel  

atau 5,34 > 3,25 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif 

antara X1 dan X2 dengan Y. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis 

regresi linier ganda.    
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2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka ditafsirkan sebagai berikut:  

a. Besarnya koefisien korelasi antara X1 dengan Y adalah 0,44. Hal ini me-

nunjukkan ada hubungan yang positif antara X1 dengan Y karena rx 1 y > rtabel 

atau 0,44 > 0,312. 

b. Besarnya koefisien korelasi antara X2 dengan Y adalah 0,333. Hal ini me-

nunjukkan ada hubungan yang positif antara X2 dengan Y karena rx 2 y > rtabel 

atau 0,333 > 0,312.  

c. Besarnya koefisien korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y 

atau 
)2,1(yR adalah 0,4732. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya maka 

dilakukan uji F. Dari hasil perhitungan diperoleh harga Fhitung = 5,34 

sedangkan taraf signifikan 5% dengan n = 40 diperoleh harga Ftabel = 3,25. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel atau 5,34 > 3,25 yang 

berarti bahwa ada hubungan yang positif antara X1 dan X2 secara bersama 

dengan Y. 

 

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis 

Bardasarkan hasil analisis data dan penafsiran pengujian hipotesis maka 

dapat diperoleh kesimpulan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

a. Ada hubungan yang positif antara bakat siswa dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wohogiri tahun ajaran 2006/2007. 

b. Ada hubungan yang positif antara persepsi orang tua dengan pemilihan 

jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 

2006/2007. 

c. Ada hubungan yang positif antara bakat siswa dan persepsi orang tua secara 

bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007.  
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D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dilakukan pembahasan 

sebagai berikut: 

1. Hubungan antara Bakat Siswa dengan Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial 

Berdasarkan perhitungan korelasi yang telah dilakukan untuk X1 

dengan Y pada taraf signifikan 5% dengan n = 40 diperoleh hasil bahwa 

koefisien korelasi antara X1 dan Y atau rx 1 y = 0,44. Harga tersebut ternyata 

lebih besar dari rtabel yaitu 0,44 > 0,312. Hasil ini menunjukkan ada hubungan 

yang positif antara bakat siswa dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

Seorang siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda, seseorang 

dikatakan berbakat jika ia menunjukkan kemampuan diatas rata-rata, 

melakukan hal-hal yang bersifat kreatif dan memiliki tekad dalam melaksanakan 

tugasnya serta mampu memberi prestasi yang tinggi. Bakat memerlukan 

latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan dimasa yang akan 

datang. Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-

bidang studi tertentu. Oleh karenanya pemaksaan kehendak terhadap seorang 

siswa dan juga ketidaksadaran  siswa terhadap bakatnya sendiri sehingga ia 

memilih jurusan keahlian tertentu yang sebenarnya bukan bakatnya, akan 

berpengaruh buruk terhadap kinerja akademik atau prestasi belajarnya. 

 

2. Hubungan antara Persepsi Orang Tua dengan Pemilihan Jurusan Ilmu 

Sosial 

Berdasarkan perhitungan korelasi yang telah dilakukan untuk X2 

dengan Y pada taraf signifikan 5% dengan n = 40 diperoleh hasil bahwa 

koefisien korelasi antara X2 dengan Y atau rx 2 y = 0,333. Harga tersebut 

ternyata lebih besar dari rtabel yaitu 0,333 > 0,312. Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan positif antara persepsi orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

Adanya persepsi orang tua baik yang positif maupun yang negatif 

mengenai jurusan Ilmu Sosial sangat mempengaruhi siswa dalam menetapkan 
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pilihan tentang jurusan yang dipilih. Persepsi negatif akan menimbulkan 

ketidak mantapan siswa dalam memilih jurusan yang dipilih, sedangkan 

persepsi positif menunjukkan bahwa orang tua mendukung pilihan putra-

putrinya sehingga akan lebih memantapkan siswa dalam memilih jurusan 

yang sesuai dengan apa yang dipilih oleh siswa. Dampak yang diperoleh 

adalah siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan berhasil 

memperoleh prestasi yang baik pula. 

 

3. Hubungan antara Bakat Siswa dan Persepsi Orang Tua Secara Bersama-

sama dengan Pemilihan Jurusan Ilmu Sosial 

Berdasarkan perhitungan korelasi yang telah dilakukan untuk X1 dan 

X2 dengan Y  atau 
)2,1(yR = 0,4732. Selanjutnya dilakukan pengujian atas nilai 

)2,1(yR dengan uji F. Dari hasil pengujian diperoleh Fhitung  > Ftabel atau 5,34 > 

3,25. Untuk persamaan garis regresi diperoleh hasil Y = 7,1 + 0,2026 X1 + 

0,3125 X2. Ini berarti pemilihan jurusan Ilmu Sosial akan naik rata-rata 

sebesar 0,2026 untuk setiap peningkatan satu unit variabel bakat siswa (X1) 

dan akan naik sebesar 0,3125 untuk setiap kenaikan satu unit variabel persepsi 

orang tua (X2). 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara bakat siswa dan persepsi orang tua secara 

bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial. Dalam pemilihan 

jurusan atau program siswa diharapkan memilih dan menentukan jurusan yang 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Dilain pihak penjurusan sangat diperlukan 

perhatian orang tua untuk memberikan pengarahan tentang jurusan yang akan 

dipilih oleh putra-putrinya agar lebih tepat dalam menentukan jurusan yang 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena ketidak tepatan dalam memilih dan 

menentukan jurusan bisa berakibat kegagalan studi bagi siswa. 

 

 

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



 

 

55 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan maka penulis menyimpulkan: 

1. Hipotesis yang berbunyi: “Ada hubungan yang positif antara bakat siswa 

dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yang diperoleh yaitu rx 1 y  > rtabel atau 0,44 > 0,312, pada taraf 

signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang positif antara 

bakat siswa dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

2. Hipotesis yang berbunyi: “Ada hubungan yang positif antara persepi orang tua 

dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri 

tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yang diperoleh yaitu rx 2 y  >  rtabel  atau 0,333 > 0,312, pada taraf 

signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang positif antara 

persepsi orang tua dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 

3. Hipotesis yang berbunyi: “Ada hubungan yang positif antara bakat siswa dan 

persepsi orang tua secara bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial 

siswa kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007” teruji 

kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang diperoleh 

yaitu Ry(1,2) > rtabel atau 0,4732 > 0,312, pada taraf signifikansi 5%. Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan yang positif antara bakat siswa dan persepsi 

orang tua secara bersama-sama dengan pemilihan jurusan Ilmu Sosial siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat dikaji implikasinya 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah bahwa bakat siswa dan 

persepsi orang tua mempunyai hubungan positif dengan pemilihan jurusan Ilmu 

Sosial. Dalam pemilihan jurusan atau program di Sekolah Menengah Atas siswa 

diharapkan memilih dan menentukan jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya, 

dilain pihak penjurusan sangat diperlukan persepsi orang tua untuk memberikan 

pandangan dan pendapat tentang jurusan yang akan dipilih putra-putrinya agar 

lebih tepat dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Karena ketidak tepatan dalam memilih dan menentukan jurusan bisa berakibat 

kegagalan studi bagi siswa.  

Di dalam memilih dan menentukan jurusan kedua faktor tersebut perlu 

mendapat perhatian yang serius. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan penelitian selanjutnya karena masih banyak faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi pemilihan jurusan Ilmu Sosial di Sekolah 

Menegah Atas. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi siswa, guru, orang tua 

maupun sekolah, bahwa di dalam pemilihan jurusan atau program di Sekolah 

Menengah Atas khususnya Ilmu Sosial harus berdasarkan bakat siswa dan 

persepsi orang tua. Persepsi orang tua baik positif maupun negatif adalah sebagai 

bentuk perhatian orang tua di dalam mengarahkan jurusan yang tepat bagi putra-

putrinya. Dampak dari pemilihan jurusan yang tepat sesuai dengan  minat dan 

bakat siswa adalah siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan 

berhasil memperoleh prestasi yang baik pula. 
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C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian yang telah 

diutarakan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya memanfaatkan bimbingan konseling apabila menghadapi 

kesulitan yang berhubungan dengan pemilihan jurusan agar jurusan yang 

akan dipilih tersebut sesui dengan minat dan bakatnya. 

b. Siswa harus mau menerima masukan untuk perbaikan dan perkembangan 

minat dan bakat yang dimilikinya. 

2. Bagi Guru  

a. Guru Bimbingan dan konseling untuk lebih aktif mengadakan program 

penyuluhan yang dapat mengarahkan siswa untuk memilih jurusan yang 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 

b. Guru diharapkan bisa memupuk bakat siswa agar siswa bisa terpacu dalam 

belajar sehingga dapat meraih prestasi yang maksimal. 

3. Bagi Orang Tua 

a. Orang tua siswa hendaknya mengetahui minat dan bakat yang dimiliki 

oleh putra-putrinya, sehingga dapat bersikap bijaksana dan mengarahkan 

putra-putrinya untuk memilih jurusan yang tepat. 

b. Orang tua harus mampu memahami minat dan bakat putra-putrinya serta 

dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

perkembangan minat dan bakat secara optiamal.  

4. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya lebih meningkatkan penelusuran minat dan bakat 

siswa melalui tes bakat, karena hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam bimbingan penempatan program atau jurusan di 

Sekolah Menengah Atas. 

b. Sekolah hendaknya menambah fasilitas jurusan yang dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar misalnya laboratorium dan penyediaan buku-

buku referensi terbaru di perpustakaan. 

 

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



 

 

58 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Anonimous. 2007. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Surakarta: UNS Press. 

Anto Dajan. 1995. Pengantar Metode Statistik Jilid 1. Jakarta: PT Pustaka LP3ES  

Bimo, Walgito. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi offset  

Conny Semiawan. 1997. Perspektif Pendidikan Anak Berbakat. Jakarta: PT 

Grasindo 

Daft, Richard, L. 2002. Manajemen. Jakarta: Erlangga 

Dirjen KBK. 2004. Panduan Penilaian, Penjurusan, Kenaikan Kelas dan Pindah 

Sekolah Di Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional 

Hadari Nawawi. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press 

Harold, J. Leavitt. 1986. Psikologi Manajemen. Jakarta: Erlangga  

Jallaludin Rachmad. 2001. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya 

J. Salusu. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan 

Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo 

Juhana,Wijaya. 1988. Psikologi Bimbingan. Bandung: PT Eresco  

Mardalis. 2002. Metode penelitian. Jakarta: Bumi Aksara 

Monty, P. Satiadarma & Fidelis, E.Waruwu. 2003. Mendidik Kecerdasan. Jakarta: 

Pustaka Populer Obor 

Reni Akbar, Hawadi, R. Sihadi, Darmo Wiharjo dan Mardi Wiyono. 2001. 

Keberbakatan Intelektual. Jakarta: PT Grasindo 

Sondang, P. Siagian. 1988. Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan. Jakarta: 

CV Haji Mas Agung 

Sudjana. 2002. Metode Statistik. Bandung: Transito 

 

58 

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



 

 

59 

               2001. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Transito 

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta 

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

Sutrisno, Hadi. 2001. Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset 

 1999. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset 

Terry G. R & Rue L.W. 2001. Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara 

Utami, Munandar. 2004. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: 

Rineka Cipta 

  . 1999. Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah. 

Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 

                                 1982. Pemanduan Anak Berbakat. Jakarta: CV Rajawali 

Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Winarno, Surakhmad. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah dan Dasar Metode. 

Bandung: Tarsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


