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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan makin maju dan berkembangnya suatu negara semakin 

dirasakan pentingnya pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses 

untuk membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan 

dibidang pendidikan terutama pendidikan kejuruan merupakan sarana dan wahana 

yang tepat dalam pembinaan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional diperlukan peran serta pihak-pihak yang terkait. Oleh karena 

itu bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan perlu mendapat perhatian, 

penanganan dan prioritas secara intensif baik oleh pemerintah, keluarga maupun 

pengelola pendidikan khususnya. 

Dalam suatu proses pendidikan, individu dikatakan berhasil apabila dapat 

menyelesaikan suatu program pendidikan tepat pada waktunya, dengan prestasi 

yang baik. Keberhasilan individu dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa) dan faktor internal (faktor dari dalam diri siswa). 

Faktor eksternal terdiri atas dua macam yakni faktor lingkungan sosial dan non 

sosial. Faktor lingkungan sosial meliputi keluarga, guru dan staf, masyarakat dan 

teman. Sedangkan lingkungan non sosial meliputi rumah, sekolah dan fasilitas 

belajar dan alam. Yang termasuk dalam faktor internal antara lain ada dua aspek 

yakni aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah)  dan aspek psikologis (yang 
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bersifat rohaniah). Aspek fisiologis meliputi keadaan umum jasmani, mata dan 

telinga. Sedangkan aspek psikologi meliputi intelegensi, sikap, minat, bakat dan 

motivasi. 

Keberhasilan dari suatu pendidikan merupakan tanggung jawab kita 

bersama, seperti telah disebutkan di atas mulai dari orang tua , masyarakat, 

lingkungan, pengelola serta pemerintah semuanya akan terlibat dalam pelaksanaan 

pendidikan ini. 

Dan hal yang paling mendukung keberhasilan dari suatu pendidikan, 

khususnya proses pembelajaran di sekolah kejuruan adalah fasilitas belajar  

karena fasilitas adalah segala hal yang bisa memudahkan, melancarkan dan 

diperlukan untuk terselesainya suatu pekerjaan. 

Dilihat dari segi penyediaan fasilitas belajar bisa dibedakan menjadi dua. 

Pertama fasilitas dari pemerintah yang diwujudkan berupa gedung sekolah, 

laboratorium, buku acuan, tenaga pendidik dan fasilitas yang lain. Sedangkan 

penyediaan fasilitas belajar yang kedua yaitu berasal dari orang tua siswa. 

Fasilitas tersebut bisa berupa buku-buku, alat tulis menulis, alat gambar, 

ruang/tempat, buku-buku acuan, waktu/kesempatan, perhatian, uang dan fasilitas 

lainnya. Kelengkapan, keadaan dan kemampuan memanfaatkan fasilitas belajar 

masing-masing tentu saja berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi dari motivasi dan 

minat siswa, ekonomi, pendidikan dan kesadaran orang tua. 

Kemampuan untuk menyediakan fasilitas dari orang tua masing-masing 

siswa berbeda hal ini kemungkinan dipengaruhi dari segi ekonomi, pendidikan 

maupun kesadaran dari orang tua siswa tersebut. Keluarga yang ekonominya 

bagus dan mempunyai latar belakang yang baik, mereka akan menyediakan 

fasilitas belajar bagi anak-anaknya lebih lengkap, sehingga anak-anaknya akan 

belajar yang lebih baik dan akhirnya prestasi belajarnya juga akan meningkat. 

Lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi akan lebih memperhatikan anak-

anaknya mengenai soal pendidikan. 

Lain halnya dengan keluarga yang tingkat ekonominya pas-pasan, pada 

umumnya hubungan antara keluarga kurang harmonis, fasilitas belajar di rumah 

tidak ada dan bahkan sering terjadi pada keluarga yang kurang mampu anak-

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



 

 

anaknya di rumah tidak belajar melainkan membantu orang tuanya bekerja untuk 

menopang ekonomi keluarganya. Dengan demikian keluarga yang seperti ini 

anak-anaknya akan tidak ada waktu belajar di rumah dan akan sangat berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya di sekolah. 

Latar belakang keluarga dapat berpengaruh terhadap tersedianya fasilitas 

belajar. Misalnya orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung akan 

menyediakan fasilitas yang lengkap, akan tetapi hal tersebut belum menjamin. 

Dengan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi kemungkinan orang 

tua akan sibuk dalam pekerjaannya sehingga akan banyak menyita waktu dan 

perhatian terhadap pendidikan anaknya menjadi berkurang. Perhatian disini bisa 

berwujud materi maupun spiritual. Perhatian materi bisa berwujud penyediaan 

alat-alat belajar maupuan sarana belajar, misalkan ruang belajar ataupun 

pemberian uang saku. Perhatian spiritual bisa berwujud pemberian motivasi, 

bimbingan ataupun penyuluhan.  

Keluarga maupun sekolah merupakan suatu lembaga sosial yang terkecil, 

sehingga siswa tumbuh dan berkembang melalui nilai-nilai atau norma-norma 

budaya masyarakat dimana mereka hidup. 

Ketidakstabilan dalam keluarga tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang 

datangnya dari luar tetapi tergantung juga pada manusianya itu sendiri. Konflik 

yang timbul dalam keluarga sebagai akibat dari adanya dinamika masyarakat akan 

timbul dampak negatif bagi perkembangan pembentukan  kepribadian siswa 

sehingga akan berpengaruh terhadap belajarnya di sekolah. 

Kemungkinan yang akan mempengaruhi belajar siswa diantaranya adalah 

fasilitas belajar, dimana pengaruh fasilitas belajar ini bisa bersifat negatif dan 

kemungkinan bersifat positif tergantung dari bagaimana suasana keluarga itu 

sendiri memanfaatkan fasilitas belajar yang ada dan bagaimana keluarga 

membimbing anak-anaknya 

Mengingat pentingnya peranan keluarga terutama orang tua dalam proses 

pendidikan anaknya, maka agar diperoleh hasil yang memuaskan orang tua perlu 

mempunyai pengalaman maupun pengetahuan tentang pola serta cara mendidik 

anak sehingga dengan pengalaman maupun pengetahuan yang memadai 
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diharapkan dalam mendidik anaknya akan lebih terarah pada sasaran yang 

dikehendaki. Biasanya orang tua yang memiliki kemampuan serta pengalaman 

yang luas dan didukung oleh lingkungan keluarga yang baik, maka dalam 

mendidik, mengarahkan, memberi motivasi maupun menyediakan fasilitas belajar 

akan lebih terarah dan terprogram, jika dibandingkan dengan latar belakang 

keluarga yang kurang memiliki pengalaman dan kemampuan. 

Prestasi belajar yang dihasilkan siswa juga berbeda, begitu juga dengan prestasi 

belajar mata pelajaran kejuruan yang termasuk dalam program produktif di SMK 

N 5 Surakarta merupakan program pelajaran yang memiliki jam pembelajaran 

yang tinggi sehingga diperlukan adanya fasilitas belajar yang lengkap. 

Dalam hal ini akan diteliti apakah ada hubungan latar belakang keluarga dan 

fasilitas belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan. Diambil latar 

belakang keluarga di SMK N 5, karena latar belakang keluarga masing-masing 

siswa berbeda sehingga akan berpengaruh pada prestasi. Sedangkan fasilitas 

belajar diambil karena fasilitas sangat mendukung dalam proses pembelajaran. 

Prestasi mata pelajaran kejuruan diambil dari nilai rata-rata raport pada program 

produktif. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Latar belakang keluarga kemungkinan dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

2. Fasilitas belajar yang digunakan secara efektif sebagai sarana 

belajar,kemungkinan akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Prestasi belajar yang baik kemungkinan akan dipengaruhi oleh fasilitas 

belajar yang lengkap dan latar belakang keluarga yang baik. 

4. Kesadaran  dan kemampuan  siswa kemungkinan dapat mempengaruhi 

kelengkapan dan kualitas dari fasilitas belajar. 
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5. Kelengkapan dan keadaan fasilitas belajar kemungkinan dipengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain tingkat ekonomi, kesadaran orang tua dan 

lingkungan sosial. 

6. Siswa sering mengalami kesulitan pada mata pelajaran kejuruan dikarenakan 

kurang lengkap dan memadainya fasilitas belajar. 

 

7. Adanya perbedaan latar belakang keluarga yang dipengaruhi lingkungan 

kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar siswa.. 

8. Dari berbagai macam kehidupan keluarga dan tersedianya fasilitas belajar 

yang lengkap kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar. 

 

B. Pembatasan  Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul sesuai dengan uraian-uraian 

dalam identifikasi masalah maka diambil tiga hal sebagai masalah utama yaitu : 

1. Latar belakang keluarga kemungkinan dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

2. Fasilitas belajar yang digunakan secara efektif sebagai sarana belajar 

kemungkinan akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan tersedianya fasilitas belajar 

yang lengkap kemungkinan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dari ketiga masalah utama diatas, timbul variabel-variabel bebas yang 

berhubungan dengan variabel terikat. Maka dalam penelitian ini diambil tiga 

variabel yaitu latar belakang keluarga dan fasilitas belajar sebagai variabel bebas 

dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. 

Agar masalah yang akan diteliti terarah dan menjadi lebih jelas 

pembatasannya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :  

a. Latar Belakang Keluarga 

 Latar belakang keluarga yang dimaksudkan disini adalah lingkungan 

keluarga, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua serta peranan 

orang tua dalam mendidik anaknya. 

b. Fasilitas Belajar 
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Fasilitas belajar yang dimaksud adalah fasilitas yang dimiliki dan 

digunakan oleh para siswa. Fasilitas belajar bisa fasilitas yang digunakan untuk 

pelajaran teori atau untuk pelajaran praktek yang digunakan oleh para siswa. 

 

 

 

c. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah prestasi yang dicapai siswa 

yaitu nilai rata-rata raport  mata pelajaran kejuruan pada siswa kelas II semester 

III Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta tahun ajran 2002/2003.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan antara latar belakang keluarga dengan prestasi belajar mata 

pelajaran kejuruan siswa kelas II semester III Rumpun Bangunan SMK N 5 

Surakarta Tahun 2002/2003 ? 

2. Adakah hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar mata 

pelajaran kejuruan siswa kelas II semester III Rumpun Bangunan SMK N 5 

Surakarta Tahun 2002/2003? 

3. Adakah hubungan antara latar belakang keluarga dan fasilitas belajar dengan 

prestasi belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II semester III Rumpun 

Bangunan SMK N 5 Surakarta Tahun 2002/2003 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan penelitian ini  

mempunyai tujuan : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara latar belakang keluarga 

dengan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II semester III 

Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta Tahun 2002/2003 ? 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara fasilitas belajar dengan 

prestasi belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II semester III Rumpun 

Bangunan SMK N 5 Surakarta Tahun 2002/2003 ? 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara latar belakang keluarga dan 

fasilitas belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II 

semester III Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta Tahun 2002/2003 ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian  yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberi kan 

sumbangan-sumbangan bagi dunia pendidikan. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan dapat menambah khasanah dalam penelitian 

tentang proses belajar mengajar di SMK N 5 Surakarta 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian lain yang sejenis khususnya penelitian proses 

belajar mengajar 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai sumbangan informasi kepada orangtua bahwa pendidikan sangat 

penting bagi kehidupan baik pendidikan formal maupun pendidikan 

informal sehingga diharapkan mereka akan menyadari tentang 

pentingnya tersedianya fasilitas belajar untuk peningkatan prestasi belajar 

anaknya. 

b. Sebagai bahan informasi kepada siswa agar lebih melengkapi, 

memanfaaatkan dan merawat fasilitas belajarnya sehingga diharapkan 

akan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh siswa guna meningkatkan 

prestasi belajar. 

c. Sebagai bahan informasi kepada sekolah, khususnya SMK N 5 Surakarta 

bahwa latar belakang keluarga ikut berperan dalam perkembanagn 

prestasi anak sehingga diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik 

dengan orangtua atau wali murid. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjuan Pustaka 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar  merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar manusia melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah 

lakunya berkembang. Abu Ahmadi (1986:109)mengemukakan “Belajar adalah 

suatu tindakan untuk mengubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat 

menjadi dapat melaksanakan dan sebagainya”.  

Menurut Witherington seperti yang dikutip Ngalim Purwanto (1990:84)       

“Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian atau suatu pengertian”. Menurut Tabrani Rusyan (1989:7)  

“Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan 

nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang 

studi  atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang 

terorganisasi”. 

 

Dari beberapa pengertian belajar yang dikemukakan para ahli di atas dapat 

diambil kesimpulan belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian mengenai sikap dan nilai-

nilai pengetahuan atau intelek dan kecakapan dasar dalam bidang studi pada 

khususnya dan berbagi aspek kehidupan pada umumnya. 

 

b. Pengertian Prestasi 

Apabila seseorang belajar, maka akan dihasilkan sesuatu yang telah 

dipelajari yang disebut dengan prestasi belajar. Hal ini sesuai yang dikemukakan  
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oleh Zainal Arifin (1990:3) “prestasi adalah kemampuan, ketrampilan dan sikap 

seseorang dalam menyelesaikan suatu hal”. 

W.S Winkel (1983:161)berpendapat “prestasi adalah bukti usaha yang 

dapat dicapai.”. Pendapat ini dapat diambil pengertian bahwa prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai dari suatu usaha. 

Tabrani Rusyan (1989:21)mengemukakan bahwa “prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan tertentu”. Prestasi dapat dicapai 

setelah terjadi proses interaksi dengan lingkungan dalam jangka waktu tertentu. 

Prestasi dapat berupa pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan. 

Dari beberapa pengertian prestasi yang dikemukakan para ahli di atas 

dapat diambil kesimpulan prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan dengan kemampuan, ketrampilan dan keuletan baik secara 

individual maupun kelompok. 

 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi yang dicapai setelah individu melakukan kegiatan belajar disebut 

dengan istilah prestasi belajar, sebab prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 

setelah belajar. 

Nana Sujana (1990 :22) mengemukakan hasil belajar yang dikemukakan 

beberapa ahli sebagai berikut : 
……Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar (a) ketrampilan dan kebiasan,(b) pengetahuan dan 
pengertian,(c) sikap dan cita-cita. 

…..Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar yakni (a) informasi verbal,(b) ketrampilan intelektual,(c) 
strategi kognitif,(d) sikap dan (e) kemampuan motorik. Dalam sistem pendidikan nasional tujuan instruksional 
menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah 
yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 

 
Sedangkan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dapat berupa : 

1) Ranah atau Kawasan Kognitif 

Ranah kognitif dibagi dalam enam aspek yang secara bertingkat dari yang 

rendah sampai yang tinggi (sukar), sebagai berikut : 
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a) Pengenalan  

Hasil yang diharapkan dalam tingkat ini adalah siswa diharapkan lancar, 

sehingga siswa memiliki kemampuan menyebutkan atau menulis informasi 

(rumus,dalil dsb) sesuai dengan yang diajarkan 

b) Pemahaman  

Bila siswa memahami sesuatu berarti ia mengerti tentang sesuatu itu tetapi 

tahap pengertiannya masih rendah. Misalnya mengubah informasi ke bentuk yang 

lebih bermakna. 

c) Penerapan 

Penerapan adalah kemampuan siswa menerapkan apa yang diperolehnya 

(generalisasi, prinsip, aturan, abstraksi dsb) ke dalam bentuk situasi yang khusus, 

baru dan konkrit. Siswa mampu menggunakan pemahamannya untuk 

memecahkan masalah dan situasi baru. 

d) Analisis 

Analisis adalah kemampuan memisahkan , menguraikan materi informasi 

ke dalam bagian-bagiannya. Siswa mampu mencari hubungan antara bagian-

bagiannya dan melihat komponen serta membandingkan bagaimana hubungan 

komponen tersebut. 

Analisis dibagi menjadi 3 yaitu : analisis bagian (unsur), analisis hubungan 

(relasi) dan analisis yang terorganisasi. Contoh analisis unsur misalnya melakukan 

pemisahan fakta unsur yang didefinisikan, argumentasi dan sebagainya. Analisis 

hubungan adalah menganalisis hubungan antara unsur-unsur suatu sistem atau 

group, pola dan sebagainya. Analisis strukutur adalah kemampuan mengenal 

unsurnya dan hubungan dengan sistem 

e) Sintesis 

Sintesis adalah kemampuan bekerja dengan bagian-bagiannya , unsur-

unsurnya dan menyusunnya menjadi suatu kebulatan baru seperti pola atau sistem 

f) Evaluasi 

Evaluasi adalah kemampuan membuat kriteria, memberikan pertimbangan, 

kajian (kekeliruan, ketetapan) dan kemampuan menilai. 
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2) Ranah atau Kawasan Afektif 

Hasil belajar ini  merupakan usaha pencapaian pada minat, perasaan, 

emosi, dan sikap siswa yang dapat dibagi menjadi lima tingkat, yaitu : 

a) Penerima sadar akan sikap dan interest 

b) Merespon atau menanggapi 

c) Mengatur aspirasi , sikap dan interest dalam bersaing dengan nilai-nilai  yang 

lain. 

d) Menginterpolarisasi sikap sedemikian rupa sehingga mudah menjadi suatu 

karakteritik dan tingkah lakunya 

3) Ranah atau kawasan Psikomotorik  

Ini berhubungan dengan  ketrampilan otot. Termasuk gerakan, cara-cara 

memanipulasi objek atau tindakan yang memerlukan pengkoordinasian oto 

misalnya: menulis dengan tangan berbicara, menjahit, bermain dengan bola, 

mengergaji dan sebagainya. 

Seperti penulis sebutkan di depan  bahwa prestasi adalah hasil yang 

dicapai, sedangkan belajar adalah berusaha, berlatih agar mendapatkan suatu 

kepandaian. Dari kedua pengertian tersebut berarti prestasi belajar adalah hasil 

akhir yang dapat dicapai oleh siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian 

prestasi belajar dapat dilihat pada akhir kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan 

kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Menurut W.S Winkel (1987:64) hasil belajar mengandung pengertian 

“Suatu kemampuan internal (kapability) yang menjadi milik pribadi seseorang dan 

memungkinan seseorang melakukan sesuatu”. Kita tidak dapat membedakan 

begitu saja antara dua siswa yang mempunyai  kemampuan berbeda dengan 

melihat tingkah lakunya saja sebelum kita melihat hasil tes yang kita berikan 

kepada dua anak tersebut karena belajar itu merupakan kemampuan internal. 

Kemampuan internal atau intelektual yang dimiliki oleh seseorang dalam 

bentuk prestasi ini, tidak akan hilang begitu saja dari dirinya tanpa bekas. Orang 

yang pernah menguasai suatu materi pelajaran tertentu walaupun terkadang ia 

lupa karena telah lama tidak pernah mengulangi untuk membaca, ia akan begitu 

cepat menguasai kembali setelah ia mempelajari kembali. Lain halnya dengan 
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anak yang belum atau tidak pernah sama sekali mempelajari materi pelajaran 

tertentu, mungkin untuk mempelajari materi itu harus membaca berkali-kali. 

Inilah bukti bahwa prestasi yang dimiliki seorang tidak hilang begitu saja dari 

orang tersebut. 

Jadi dari pengertian prestasi dan belajar di atas prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individi sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

Kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat dan jenis 

tertentu dapat memberikan kepuasan tertentu pula kepada manusia, khususnya 

manusia yang berada pada bangku sekolah. Prestasi belajar semakin terasa penting 

untuk dipermasalahkan karena  mempunyai fungsi utama. Zainal Arifin (1990:3) 

mengungkapkan tentang fungsi prestasi belajar sebagai berikut : 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 
yang telah dikuasai anak didik. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu 
c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong 
bagi anak didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam meningkatkan 
mutu pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 
pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 
dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 
Asumsinya adalah bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan 
kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti 
bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat diajdikan indikator 
tingkat kesuksesan anak didik di masyarakat. Asumsinya adalah 
kurikulum yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan 
pembangunan masyarakat. 

e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap 
(kecerdasan) anak didik. Dalam proses belajar mengajar anak didik 
merupakan masalah yang utama dan pertama karena anak didiklah yang 
telah diprogramkan dalam kurikulum. 

 
Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu (Tabrani Rusyan,1989:81). Dari 

kedua faktor tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 
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1) Faktor Internal 

Faktor internal dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu : 

a) Keadaan Phisik (Jasmaniah) 

Kondisi badan, gangguan penyakit dan lain-lain akan mempengaruhi efisiensi dan 

kegairahan belajar karena badanya mudah lelah , kurang melakukan kegiatan-

kegiatan, tidak suka bermain dan sebagainya akibatnya akan mempengaruhi 

prestasi belajar anak. Siswa dalam keadaan sehat jasmaniahnya akan berbeda 

belajarnya dari siswa yang keadaanya lemah. Kondisi panca indra siswa 

teruatam penglihatan dan pendengaran juga akan mempenagruhi belajar siswa 

yang akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

b) Keadaan psikis 

Faktor-faktor psikis yang mempengaruhi  belajar siswa adalah : 

(1) Minat 

Winkel ( 1987 : 105 ) mengatakan bahwa “Minat diartikan sebagai 

kecenderungan subyek yang menetap, untuk merasa tertarik pada bidang studi 

atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu”. 

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul 

kesulitan belajar. Minat seorang siswa yang disertai usaha untuk belajar dengan 

giat dan sungguh-sungguh terhadap suatu pelajaran akan mempengaruhi 

prestasi belajarnya. Sehingga dengan minat yang kuat mendasari tumbuhnya 

sikap senang sehingga membuahkan prestasi yang gemilang. 

Jadi seseorang yang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, tidak dapat 

diharapkan bahwa ia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal 

tersebut. 

(2) Motivasi 

Ngalim Purwanto (1990 : 73) mengemukakan bahwa “Motivasi adalah suatu 

usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah 

laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tertentu “. Motivasi adalah syarat untuk belajar. Di 

sekolah  
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sering kali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka membolos dan 

sebagainya. Nilai pada suatu mata pelajaran tertentu belum berarti bahwa anak 

tersebut bodoh terhadap pelajaran tersebut, tapi sering terjadi seorang anak 

malas terhadap suatu pelajaran tersebut suatu mata pelajaran tetapi sangat giat 

dalam mata pelajaran yang lain. Jadi anak yang memiliki motivasi yang besar 

untuk belajar maka akan dapat menimbulkan semangat untuk mempelajarinya 

sehingga hasil belajarnya akan lebih baik. 

(3) Intelegensi / kecerdasan 

Dapat atau tidaknya anak didik mempelajari sesuatu dengan baik, dipengaruhi 

oleh kecerdasannya. Siswa yang cerdas akan lebih cepat mengambil inti dari 

ilmu yang dipelajari daripada siswa yang kurang cerdas. Peserta didik yang 

kurang kecerdasannya pada umumnya belajar lebih lamban sehingga 

memerlukan lebih banyak latihan yang bermakna dan membutuhkan lebih 

banyak waktu utntuk maju daripada tipe belajar yang lainnya. Peserta didik 

yang memiliki IQ yang tinggi mempunyai tingkat perhatian yang baik, 

belajarnya cepat, kurang memerlukan latihan dan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan 

abstraksi. Menurut Heidenrich intelegensi adalah kemampuan untuk belajar 

dan mempergunakan apa yang telah dipelajari di dalam menyesuaikan diri 

terhadap situasi yang belum diketahuinya atau di dalam pemecahan masalah 

(Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar dan Zainal Arifin, 1989:32) 

(4) Keseimbangan kepribadian 

Anak yang mempunyai kepribadian yang kurang seimbang atau mantap maka 

akan selalu bimbang dalam mengambil keputusan. Keragu-raguan itulah yang 

dapat menghambat proses belajar anak sehingga mempengaruhi prestasi 

belajarnya. Pada anak yang mempunyai kondisi mental yang sehat, akan dapat 

menyesuaikan diri terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat 

serta lingkungan. Anak yang mempunyai kondisi mental yang sehat, juga 

mampu menghadapi problema-problema yang terjadi, sehingga anak mampu 

menyelesaikan tugas-tugas dan masalah yang berhubungan dengan proses 

belajarnya, yang akan mempengaruhi prestasi belajarnya. 
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(5) Kedisiplinan 

Anak-anak yang terbiasa berdisiplin akan mempunyai sikap maupun 

tanggungjawab yang tinggi kaitannya dengan kegiatan belajar seorang anak. 

Anak yang berdisiplin akan mampu menggunakan waktu belajar sebaik-

baiknya, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang terbiasa disiplin dapat 

hidup hidup teratur dan berdisplin dalam memanfaatkan waktu belajar, yang 

berakibat anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dapat secara 

optimal pula. Bila hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa. 

2) Faktor eksternal 

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar antara lain : 

a) Lingkungan Keluarga 

Kondisi lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kelangsungan belajra anak, 

jika suasana keadaan keluarga cukup baik, perhatian orang tua terhadap anak 

cukup dan adanya fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar maka anak 

dapat belajr dengan baik. 

b) Lingkungan masyarakat di sekitar 

Pada umumnya masyarakat yang tidak menimbulkan hambatan dalam belajar, 

tetapi ada beberapa aspek dalam masyarkat yang dapat mengganggu 

kelancaran studi, misalnya lingkungan yang terlalu gaduh dapat mengganggu 

konsentrasi belajar. 

c) Guru dan cara mengajar 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru dan cara 

mengajar guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. 

d) Alat-alat pelajaran 

Sekolah yang memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

mengajar yang baik akan dapat mempengaruhi siswa dalam mengikuti 

pelajaran sehingga akan mempengaruhi pula prestasi belajarnya. 

Jadi dari pengertian prestasi dan belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian prestai adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 
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mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar. 

2. Latar Belakang Keluarga 

Keluarga adalah wadah sosial yang sangat penting diantara individu dan 

group dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi 

anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi 

tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan 

saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang 

pertama dimana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama pula untuk 

mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup dengan orang lain . Sampai 

anak-anak memasuki sekolah mereka itu menghabiskan seluruh waktunya 

didalam unit keluarga. 

Menurut K.H. Dewantoro yang dikutip oleh Sugiyanto et all (1989 : 45)  

yaitu” Keluarga adalah kumpulan dari beberapa orang yang terikat oleh suatu 

keturunan lalu mengerti dan merasa sebagai gabungan yang hakiki, esensiil, enak 

dan berkehendak bersama–sama memperteguh  gabungan itu untuk memuliakan 

masing-masing anggotanya”. 

Menurut Bureau dan A.M Rose dalam Abu Ahmadi (1991 : 166) 

berpendapat bahwa “Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang 

atau lebih yang mempunyai ikatan darah perkawinan atau adopsi”. 

Dari pengertian di atas terdapat beberapa ciri pokok yang memperjelas arti 

keluarga antara lain kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu 

dan anak, kelompok atau ikatan darah atau adopsi, bertanggung jawab terhadap 

sosilisasi anak-anaknya. Sebagai gabungan yang hakiki dan berkehendak untuk 

memuliakan anggota-anggota serta tempat kehidupan untuk periode waktu yang 

tidak terbatas. 

Menurut Abu Ahmadi (1991 :174 ) ada dua macam corak keluarga, yaitu : 

“Keluarga Terbuka yaitu keluarga yang mendorong anggota-anggotanya untuk 

bergaul dengan anggota masyarakat luas. Anak bebas bergaul dengan teman-

temannya. Anggota keluarga mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah 

kemasyarakatan.” 
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“Keluarga Tertutup yaitu keluarga yang menutup diri terhadap hubungan dengan 

dunia luar. Hubungan sosial yang intim, kecintaan, afeksi terbatas dalam 

lingkungan keluarga sendiri.”  

 

Keluarga yang bersifat terbuka lebih sedikit mengalami ketegangan-

ketegangan daripada keluarga yang bersifat tertutup, karena pergaulan dengan 

dunia luar dapat menghilangkan atau mengurangi beban-beban emosional. 

Keluarga yang tertutup beban emosionalnya tidak dapat disalurkan keluar dalan 

hubungan sosial dengan dunia luar, maka kemarahan, kekecewaan ditumpahkan 

kepada keluarga sendiri. 

Dua bentuk keluarga yaitu : 

a. Keluarga Inti (Nuclear Family) 

Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah. Mereka 

mempunyai ikatan secara hukum (agama), biologis, psikologis dan sosial ekonomi 

yang dilandasi cinta kasih dan tanggung jawab. 

b. Keluarga Luas (Extended Family) 

Keluarga luas terdiri dari atas keluarga inti ditambah dengan anak-anak 

yang telah menikah, serta anggota keluarga lain, seperti kakak dan adik dari 

suami-istri, mertua, paman, bibi dan keponakan. 

Keadaan keluarga yang mempengaruhi individu anak. Menurut Abu 

Ahmadi (1991:90-92) faktor yang bersumber dari keluarga yang dapat 

mempengaruhi perkembangan anak seperti : 

a. Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Status sosial ekonomi keluarga antara lain meliputi tingkat pendidikan 

orang tua, pekerjaan dan penghasilan orang tua , fasilitas khusus dan barang-

barang berharga yang ada di rumah seperti radio, televisi, mesin cuci, almari es, 

mebel dan lain-lain. 
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Orang tua yang berkedudukan tinggi, yang bergelar akademis, yang 

mengenyam, pendidikan dan mempunyai pendapatan besar merasa dirinya 

termasuk golongan sosial atas, sehingga anak dipacu untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. Sebaliknya orang tua yang buta huruf, pendapatan keluarga kecil, 

kurang bersikap positif terhadap peranan sekolah. Hal ini berarti bahwa tingkat 

pendidikan orang tua  berkorelasi dengan sikap yang positif terhadap pendidikan. 

Keluarga yang perekonomiannya cukup, menyebabkan lingkungan materiil 

yang dihadapi oleh anak didalam keluarganya akan lebih luas, sehingga ia dapat 

kesempatan yang lebih luas didalam mengembangkan bermacam-macam 

kecakapan dengan alat-alat dan fasilitas yang tersedia. 

Jadi murid-murid yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial ekonomi 

tinggi menunjukkan prestasi belajar lebih tinggi dan dapat bersekolah lebih lama 

daripada murid-murid yang berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial 

ekonomi yang rendah 

b. Keutuhan Keluarga 

Keutuhan keluarga terutama ditekankan kepada strukturnya yaitu keluarga 

yang masih lengkap yang terdiri dari  ayah, ibu dan anak disamping keutuhan 

keluarga yang berbentuk struktur-struktur tersebut, diperlukan pula keutuhan 

interaksi hubungan antara anggota keluarga yang lain. Terjadinya interaksi 

hubungan yang terbuka antar anggota keluarga mengakibatkan anak dapat 

bercerita tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dialaminya baik dengan orang 

tua maupun dengan dengan saudara yang ada, sehingga seluruh anggota keluarga 

dapat memberikan dorongan kepada anak sehingga anak bersemangat belajar 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

c. Sikap dan Kebiasaaan Orang Tua 

Praktek-praktek tertentu dalam mendidik anak cenderung mempengaruhi 

perkembangan ketrampilan sosial dan kecakapan kognitif pada anak-anak. 

Praktek-praktek tersebut meliputi menciptakan lingkungan keluarga yang longgar 

dan semanak, tanggap terhadap kebutuhan dan minat anak, menyambut dan 

menghargai prestasi, mendorong dorongan ingin tahu dan dorongan bersaing dan 

berbicara dengan anak-anak tentang hal-hal yang menarik minat dan perhatian. 
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Zahara Idris  dan Lisma Jamal (1992 : 87-90) mengemukakan secara 

teoritis perilaku orang tua dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

 

 

1) Perilaku Demokratis 
Perilaku orang tua yang demokratis, antara lain : 

(a) Melakukan sesuatu dalam keluarga dengan cara musyawarah 
(b) Hubungan antara keluarga saling menghormati 
(c) Terdapat hubungan yang harmonis antara anggota keluarga 
(d) Adanya komunikasi dua arah 
(e) Memberikan bimbingan yang penuh perhatian 
(f) Memberikan pengarahan tentang perbuatan-perbuatan yang baik 

2) Perilaku Otoriter 
Perilaku orang tua yang otoriter, antara lain : 

(a) Anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tak boleh 
membantah 

(b) Kalau  terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak dianggap 
sebagai orang yang suka melawan dan membangkang 

(c) Orang tua cenderung memberikan perintah dan larangan terhadap anak 
(d) Orang tua cenderung menentukan segala sesuatu untuk anak 
a) Perilaku laissez-faire 

3) Perilaku orang tua yang laissez-faire, antara lain : 
(a) Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya 
(b) Mendidik anak acuh tak acuh, bersifat pasif atau masa bodoh 
(c) Memberikan material saja 
(d) Membiarkan saja apa yang dilakukan anak 
(e) Kurang sekali keakraban hubungan yang hangat dalam keluarga. 
 

Dari sikap dan kebiasaan tersebut, orang tua yang selalu bersikap otoriter 

maka anak-anak akan berkembang menjadi manusia pasif, tak berinisiatif, kurang 

percaya diri, bersikap ragu-ragu, rasa takut dan sebagainya yang akan 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar. Orang tua yang bersikap demokratis, 

maka anak akan berkembang menjadi manusia yang inisiatif, giat dan rajin, tidak 

takut, tidak ragu-ragu terhadap tujuan hidupnya, selalu optimis, mempunyai rasa 

tanggungjawab, percaya pada diri sendiri, sehingga prestasi belajar lebih baik 

daripada anak yang orang tuanya bersikap otoriter. 

Jadi keluarga adalah suatu kesatuan dimana anggota-anggotanya 

mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan kelompok tersebut. 
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Didalam keluarga dibina berbagai aspek kepribadian dan wawasan hidup 

individu-individu anggotanya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh  Sumadi Suryabrata  (1992 : 8 ) bahwa :” Secara garis besar faktor-faktor 

lingkungan yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu : Lingkungan alami dan  Lingkungan  sosial “ 

menurut pendapat ini dapat diartikan bahwa lingkungan yang mempengaruhi 

proses kegiatan dan perkembangan jiwa anak adalah lingkungan alami yaitu 

lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak secara alami dan lingkungan 

sosial yaitu lingkungan yang ada disekitar anak diantaranya lingkungan rumah, 

lingkungan sekolah dan kelompok sebaya. 

Menurut Keeves seperti yang dikutip Siti Musrifah (2001 : 8) bahwa : 

”Unsur-unsur latar belakang keluarga dipilahkan menjadi tiga dimensi yaitu 

dimensi struktural, dimensi proses dan dimensi sikap. Dimensi struktural dari latar 

belakang keluarga lebih dikenal dengan status sosial ekonomi. Di dalamnya 

tercakup unsur-unsur pendidikan orang tua, pekerjaan, jabatan, penghasilan orang 

tua dan pemilikan barang-barang berharga. Sedangkan dimensi sikap terdiri dari 

sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya sekarang, serta aspirasi orang tua 

tentang pendidikan dan pekerjaaan anak-anaknya di masa mendatang. Dimensi 

proses mencakup aktivitas yang dilaksanakan anak dan orang tua dalam 

hubungannya dengan belajar anak, seperti kegiatan belajar anak di rumah, 

keterlibatan atau bantuan orang tua dan orang lain dalam kegiatan belajar anak di 

rumah dan sejenisnya. 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dimensi struktur dari latar 

belakang lebih dikenal dengan status sosial ekonomi. Yang termasuk indikator 

dari status sosial ekonomi adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan  Orang Tua 
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Masalah pendidikan dalam masyarakat sekarang sudah merupakan sesuatu 

kebutuhan. Mengingat bahwa pendidikan sangat penting, maka pemerintah telah 

mencanangkan pendidikan sembilan tahun. Oleh karena itu pendidikan menjadi 

tanggungjawab antara keluarga dan masyarakat. Tingkat pendidikan orang tua 

adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yanng pernah ditempuh oleh orang tua 

siswa, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, ia akan beraspirasi agar 

anaknya dapat menyelesaikan pendidikan yang tinggi pula, dan ini nampak jelas 

dalam memberi motivasi. 

Tingkat pendidikan orang tua siswa dapat diklasifikasikan menurut 

Muslich Nurharsi seperti yang dikutip Musrifah (2001 : 9) sebagai berikut : 

1) Tidak tamat SD 
2) Tamat SD 
3) Tamat SLTP 
4) Tamat SLTP dan sedarajat 
5) Tamat sarjana muda atau diploma 
6) Sarjana 

Dari penjelasan itu dapat diperoleh pengertian bahwa semakin tinggi 

pendidikan yang telah dicapai seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraannya. Maka pendidikan yang telah dicapai seseorang atau orang tua 

mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pendidikan masa depan putra-

putrinya. 

b. Pekerjaan dan Penghasilan Keluarga 

Sebagai makhluk yang sempurna yang diberikan akal dan pikiran, pada 

hakekatnya manusia selalu menginginkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Untuk mencapainya maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya 

dengan cara bekerja. Sayoga seperti yang dikutip Musrifah (2001: 9) 

mengemukakan”Bahwa dengan bekerja merupakan bentuk hubungan manusia 

dalam usaha menyesuaikan diri dengan alam dan memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan alam, karena lingkungan alam baru akan berarti bagi manusia 

tergantung pada sikap hidup, tujuan dan kecakapan manusia”. 

Hal ini berarti bahwa sejauh mana manusia dapat bekerja membuat alam 

berguna bagi kehidupan pribadi manusia. Sejak manusia lahir telah sadar untuk 

melakukan pekerjaan demi kelangsungann hidup. Pekerjaan seseorang akan 
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menunjukkan secara langsung pada pendapatan seseorang, sehingga pendapatan 

keluarga merupakan dasar dari penghidupan keluarga tersebut. 

 

 

 

c. Jumlah Anggota 

Seperti pada umumnya dalam satu keluarga akan terdiri dari suami, istri 

dan anak. Namun dari setiap keluarga jumlah anggota keluarganya akan berbeda. 

Pada masa lalu setiap keluarga mengharapkan mempunyai anak yang banyak 

karena mereka masih berpandangan banyak anak banyak rejeki. Namun lain 

dengan  sekarang setiap keluarga hanya menginginkan 2-3 orang anak saja, karena 

dengan jumlah keluarga yang besar, maka pengeluaranpun besar dan sebaliknya, 

dengan demikian kesejahteraan akan lebih terjamin. 

d. Pemilikan Barang  

Pada masyarakat umumnya pemilikan barang oleh seseorang dijadikan 

ukuran untuk mengetahui tingkat ekonomi seseorang. Emil Salim (1982:287) 

berpendapat’Pengeluaran belanja satuan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh hidup 

dan sistem nilai yang hidup dalam ekonomi keluarga”. Artinya bahwa 

pengeluaran setiap peluang akan memperlihatkan pola hidup dan tingkat ekonomi 

yang dimiliki masing-masing keluarga tersebut. Karena pemilikan barang 

berhubungan dengan besarnya pendapatan yang diterima dari hasil kerja, misalnya 

sesorang memiliki mobil. TV color.vidio, pemilikan tanah luas serta memiliki 

barang mewah yang lainnya, akan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai 

orang yang memiliki ekonomi tinggi. 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa latar belakang 

keluarga mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, karena latar 

belakang keluarga mempunyai beberapa unsur yang telah disebutkan di atas yang 

sangat berpengaruh terhadap masing-masing siswa. 

 

3. Fasilitas Belajar 

a. Pengertian Fasilitas Belajar 
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Untuk memahami tentang pengertian fasilitas belajar terlebih dahulu perlu 

membahas pengertian tentang fasilitas itu sendiri. Fasilitas atau sarana yang 

dimaksud adalah alat-alat pelajaran yang langsung digunakan dan dimiliki oleh 

sekolah maupun oleh siswa sendiri. Fasilitas belajar akan memudahkan siswa 

memecahkan permasalahan yang timbul dalam mempelajari dan memahami 

pelajaran. Hal ini diperkuat oleh pendapat Suharsimi Arikunto (1978 : 6) 

memgemukakan sebagai berikut : 

“Fasilitas adalah Sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan suatu usaha.  Yang dapat memudahkan dan memperlancar sutatu 

usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang. Jadi dalam hal ini fasilitas 

dapat disamakan dengan sarana”. 

Sesuai dengan pendapat di atas  yang dimaksud fasilitas adalah sarana dan 

alat-alat pelajaran yang mempermudah dalam proses belajar siswa. Sedangkan 

yang dimaksud usaha disini adalah sesuatu yang dapat menunjang proses belajar 

siswa guna mencapai prestasi belajar yang baik. 

Suradji (1988 : 142) mengemukakan bahwa “fasilitas belajar dalam proses 

belajar mengajar antara lain alat peraga, ruang, waktu, buku-buku, kesempatan, 

tempat, alat-alat untuk praktek, perpustakaan”. 

Dari pengertian tersebut di atas fasilitas belajar mempunyai beberapa unsur 

yang saling melengkapi dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar siswa. 

Menurut pendapat Oemar Hamalik (1983 : 40) mengatakan bahwa 

“Tersedia cukup bahan dan alat-alat yang diperlukan dan dibutuhkan. Bahan-

bahan dan alat-alat itu menjadi sunber belajar dan alat sebagai pembantu belajar. 

Adapun kekurangan dalam hal ini setidak-tidaknya akan turut menghambat. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa kekurangan 

fasilitas belajar akan dapat menghambat proses belajar siswa untuk mencapai 

prestasi belajar setinggi-tingginya. 

Jadi fasilitas ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk mempermudah suatu 

usaha sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan hasil yang baik. 

Ada beberapa orang ahli yang mencoba mendefinisikan tentang belajar. The liang 

Gie (1988:14)mengemukakan bahwa : 
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Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

secara sadar oleh seseorang sehingga mengakibatkan perubahan dalam dirinya 

berupa suatu pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya sedikit banyak permanen. 

Sumadi Suryabrata  (1983 : 14) mengemukakan bahwa “belajar adalah 

aktifitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar (dalam arti 

behavioral changes) baik aktual maupun potensial”. 

Slameto (1988 : 2) mengemukakan bahwa “belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu agar memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru. Secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman dari individu itu sendiri 

dalam interaksi aktif dengan lingkungannya”. 

Dari pengertian tersebut di atas maka belajar adalah merupakan perubahan 

yang mengakibatkan seseorang bisa mengenali diri sendiri dan lingkungannya. 

Dalam pengertian perubahan yang terjadi di dalam individu adalah banyak, baik 

yang berupa sifat maupun jenisnya. Karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan 

di dalam individu merupakan perubahan dalam arti belajar, sehingga perlu 

digarisbawahi atau diberi ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian dari 

belajar. Perlu diketahui pula bahwa perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek 

kematangan, pertumbuhan dan perkembangan bukan perubahan dari belajar. 

Slameto (1988 : 3) mengemukakan pendapat antara lain : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 
b. Perubahan dalam belajar bersifat continyu dan fungsional 
c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 
d. Perubahan dalam belajar tidak bersifat permanen 
e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 
f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 
 

Dengan demikian dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil pengertian 

bahwa fasilitas belajar adalah suatu yang dapat berupa sarana dan prasarana 

sehingga dapat membantu memberi kemudahan di dalam suatu kegiatan belajar 

atau melakukan perubahan dalam diri yang berupa pengaruh atau suatu kemahiran 

dalam interaksi dengan lingkungannya dan hal tersebut sedikit banyak bersifat 

permanen. 

b. Macam-macam Fasilitas Belajar 
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Slameto (1988:65) mengemukakan pendapat bahwa : 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi  kebutuhan pokoknya 

misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 

buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

Seorang siswa jika ingin melakukan aktivitas di dalam belajar sebaiknya 

menyiapkan peralatan serta perlengkapan lainnya. Semakin lengkap fasilitas 

belajar dari siswa tersebut maka akan semakin mempermudah dalam melakukan 

kegiatan belajar. Sehingga dengan menggunakan fasilitas belajar ini diharapkan 

terjadi perubahan yang positif. Perubahan-perubahan positif yang diharapkan 

misalnya dengan fasilitas belajar seorang siswa lebih bersemangat untuk belajar. 

Bisa juga dengan fasilitas-fasilitas belajar yanng lengkap siswa tidak perlu untuk 

meminjam atau menggantungkan pekerjaan pada teman, sebab pekerjaan yang 

diberikan oleh guru dapat dikerjakan sendiri dengan bantuan fasilitas yang ada 

tadi. 

Untuk itu di sini akan diuraikan sebagian dari sekian banyak fasilitas 

belajar tersebut. 

1) Alat tulis menulis 

Setiap siswa perlu sekali mempunyai kelengkapan peralatan untuk tulis 

menulis sendiri, baik untuk belajar di sekolah atau belajar di rumah. The Liang 

Gie (1988:53) mengemukakan bahwa : 

Belajar tidak dapat dilakukan tanpa alat-alat belajar secukupnya. Semakin 

lengkap alat-alat itu, semakin dapat seorang siswa belajar dengan tidak 

terganggu. Di samping buku-buku pelajaran, alat-alat yang harus dimiliki 

sendiri oleh setiap siswa ialah pulpen, tinta, potlot hitam dan yang berwarna 

merah, dan biru, mistar, karet penghapus, alat penajam potlot, perekat, 

kertas tulis, kertas penghisap tinta dan buku notes. 

 

2) Tempat / ruang belajar 
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 Bila bahan yang dipelajari itu telah berada ditangan untuk dipelajari, 

dimana bahan ini dapat berupa catatan, dapat pula berupa bahan bacaan, maka 

siswa perlu menyiapkan tempat atau ruangan untuk dapat belajar dengan baik dan 

tenang. Kalau kegiatan belajar tersebut dikerjakan di perpustakaan, biasanya siswa 

memilih ruangan atau tempat yang di pandang sesuai dan strategis sebagai tempat 

belajar. Sedangkan kalau belajar itu dilakukan di rumah sendiri, maka siswa perlu 

mengatur tempat atau ruang belajarnya. 

Dalam mengatur tempat atau ruangan untuk belajar lebih baik jauhkan hal-

hal yang tidak diperlukan. Sedangkan untuk perlengkapan yang diperlukan 

secepat mungkin dapat disediakan, karena hal-hal tersebut bisa mempengaruhi 

siswa didalam proses belajar. Tata ruang hendaknya dapat memberikan serta 

membuat suasana yang menyenangkan bagi penghuninya dan memberikan 

ketenangan dalam melakukan suatu kegiatan belajar. 

Hendaknya dalam ruangan belajar belajar tersebut selain bersih, rapi dan 

sehat juga tersedia perabot untuk belajar seperti misalnya meja, kursi, tempat 

sampah, rak buku dan peralatan tulis menulis. Meja belajar sebaiknya bersih dari 

benda apapun, sehingga tidak mengganggu konsentrasi siswa yang sedang belajar. 

Buku-buku yang tidak lagi diperlukan atau yang tidak dibaca sebaiknya ditaruh 

pada rak tersendiri yang tidak jauh dari meja belajar. 

Syarat lain untuk tempat belajar yang baik yaitu dengan adanya 

penerangan lampu yang cukup. Penerangan yang cukup dan baik  dapat membuat 

siswa yang belajar tidak terlalu cepat  lelah. 

The Liang  Gie (1988:24) mengemukakan bahwa”Penerangan cahaya 

dibedakan 4 macam yaitu penerangan tak langsung, penerangan setengah tak 

langsung, penerangan setengah langsung dan penerangan langsung.” 

Bagi siswa yang terbiasa belajar pada malam hari disarankan untuk 

menggunakan penerangan tak langsung. 

The Liang Gie (1988:26) mengemukakan bahwa”Penerangan yang terbaik 

untuk belajar diwaktu malam hari adalah penerangan tak langsung, karena cahaya 

pemantulan itu tersebar kesemua arah hingga sifatnya merata dan tak ada 

bayangan”. 
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Maksud dari penerangan tak langsung ialah agar tidak ada perbedaan yang 

menyolok anatara permukaan meja dengan bagian-bagian lain dari ruang belajar. 

Syarat lain yangn hendaknya diperhatikan oleh siswa untuk ruang belajar adalah 

cukup ventilasi atau tempat peredaran udara. Tempat ventilasi ini dapat berupa 

pintu, jendela dan kisi-kisinya serta lainnya yang sejenis. Dengan tersedianya 

cukup ventilasi ini diharapkan pergantian udara dapat berjalan denngan lancar dan 

siswa yang belajar di ruangan tersebut bisa tenang dan nyaman. 

3) Waktu belajar 

Seorang siswa bila ingin mendapatkan suatu prestasi belajar harus dapat 

mengatur waktunya sebaik-baiknya, karena waktu untuk belajar juga merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Bagi siswa 

waktu adalah sangat penting. Waktu antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lain dalam mempelajari suatu pelajaran akan berbeda-beda. Untuk suatu pelajaran 

seorang siswa hanya memerlukan waktu yang sedikit, sedang siswa lain untuk 

dapat memahami mata pelajaran yang sama mungkin membutuhkan waktu belajar 

yang banyak. Sebaiknya setiap siswa selalu bisa mengenal diri sendiri dan 

kemampuannya scara baik dan menyeluruh. Berdasarkan atas pengenalan diri ini 

siswa dapat memperkirakan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing 

mata pelajaran. 

The Liang Gie (1988:71) mengemukakan pendapatnya antara lain : 

a) Tidur tiap harinya                 8 jam 

b) Makan, mandi dan senam      3 jam 

c) Urusan pribadi (misalnya menulis surat atau rekreasi)   2 jam 

d) Sisanya untuk belajar      11jam 

Dengan demikian setiap siswa  pada umumnya mempunyai kurang lebih 

11 jam setiap hari untuk belajar. Jumlah jam ini hendaknya dapat dimanfaatkan 

secara efektif. Waktu belajar adalah waktu terjadinya kegiatan belajar, baik yang 

terjadi di sekolah maupun di rumah. Waktu  tersebut dapat pagi, siang , sore atau 

malam hari. Sementara sebagian hilang dan tak mungkin kembali lagi., oleh 

karena itu menghasilkan sesuatu akan mungkin apabila kita menggunakan waktu 

dengan efektif dan efisien. 
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4) Kesempatan 

Untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, seorang siswa harus dapat 

melihat dan mengetahui kesempatan yang baik untuk belajar. Seorang guru yang 

baik, lingkungan sekolah atau tempat menuntut ilmu yang mendukung ataupun 

tempat belajar di rumah menyenangkanya tetap belum tentu dapat membuatnya 

dapat belajar dengan baik. Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

belajar. Faktor tersebut adalah adanya kesempatan. Banyak siswa yang tidak dapat 

belajar sebaik mungkin oleh karena tidak ada atau kurang adanya kesempatan 

untuk belajar. Kesempatan ini tidak ada disebabkan oleh karena siswa tersebut 

terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, baik itu membantu pekerjaan orang tua 

di rumah atau membantu mencari nafkah oramng tua atau hal-hal tersebutlah baru 

disadari bahwa kesempatan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa di dalam belajar. 

5) Buku referensi 

Penggunaan buku teks dapat menolong siswa untuk memperoleh 

kecakapan memahami dan menelaah kenyataan dan pengertian-pengertian tentang 

segala macam disiplin ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan. Di dalam hal yang 

bersifat lisan mungkin hanya memerlukan kuatnya reproduksi ingatan. Sedang 

membaca sendiri memerlukan kuatnya kecakapan menarik 

kesimpulan,membandingkan dan menilai secara kritis dan cermat. Untuk 

mengembangkan di dalam kecakapan berfikir haruslah banyak membaca buku. 

Penjelasan guru serta bahan bacaan yang baik dapat menimbulkan siswa untuk 

mempunyai pandangan dan pola pikir yang bebas dan asli. 

Melihat kenyataan tersebut siswa dihadapkan pada suatu komitmen untuk 

selalu rajin mempelajari ataupun membaca buku-buku refernsi yang ada 

hubungannya dengan mata pelajaran yang sedang ia pelajari. Siswa dituntut untuk 

menyediakan buku-buku tersebut. Agar di dalam proses belajar tidak begitu 

terganggu maka siswa diharapkan mempunyai sendiri buku-buku referensi 

tersebut, ataupun bisa juga dengan cara meminjam di perpustakaan yang ada. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini digunakan penelitian yang 

relevan. Adapun penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh : 

1. Mudjiono (1996) dengan judul Hubungan antara fasilitas dan sikap dengan 

prestasi belajar konstruksi kayu siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK 

Binawiyata Sragen 1996/1997. 

Dalam penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut : 

a. Ada hubungan positif antara fasilitas dengan prestasi belajar konstruksi 

kayu siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK Binawiyata Sragen 

1996/1997 

b. Ada hubungan positif antara sikap dengan prestasi belajar konstruksi 

kayu siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK Binawiyata Sragen 

1996/1997 

c. Ada hubungan positif antara fasilitas dan sikap dengan prestasi belajar 

konstruksi kayu siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK Binawiyata 

Sragen 1996/1997 

2. Siti Musrifah (2001) dengan judul Hubungan latar belakang keluarga dan 

motivasi wiraswasta dengan minat berwiraswasta siswa kelas II Rumpun 

Bangunan SMK N  I Magelang tahun ajaran 2001/2002. 

Dalam penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut : 

a. Ada hubungan positif antara latar belakang keluarga dengan minat 

berwiraswasta siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N  I Magelang 

tahun ajaran 2001/2002. 

b. Ada hubungan positif antara motivasi wiraswasta dengan minat 

berwiraswasta siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N  I Magelang 

tahun ajaran 2001/2002. 

c. Ada hubungan positif antara latar belakang keluarga dan motivasi 

wiraswasta dengan minat berwiraswasta siswa kelas II Rumpun 

Bangunan SMK N  I Magelang tahun ajaran 2001/2002. 

 

C. Kerangka Pemikiran 
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Pendidikan bagi tiap individu merupakan pengaruh dinamis dalam 

perkembangan jasmani, jiwa, perasaan sosial dan sebagainya. Maka akibat dari 

proses pendidikan seorang individu akan menjadi matang jiwa serta 

intelektualnya. 

Keluarga merupakan lingkungan yang utama dan pertama bagi 

perkembangan jiwa anak. Didalam keluarga anak akan mengenal pendidikan yang 

dini yang berasal dari orangtua selaku penaggungjawab atas perkembangan jiwa 

anaknya. Sehingga peranan sangat penting. Dari keadaan keluarga yang 

mempunyai ekonomi yang berbeda-beda juga bisa berpengaruh terhadap proses 

belajar anaknya. Misalnya dalam penyediaan fasilitas belajar yang dibutuhkan 

oleh masing-masing anak. 

Keluarga yang mempunyai ekonomi yang baik akan cenderung 

menyediakan fasilitas belajar yang lengkap bagi anak-anaknya. Sehingga 

diharapkan akan mempunyai prestasi yang baik pula. 

Bertolak dari tinjauan kepustakaan, baik yang menyangkut landasan teori 

maupun hasil-hasil penelitian yang relevan. Penulis mengemukakan kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini.  

1. Hubungan Antara Latar Belakang Keluarga Dengan Prestasi Belajar 

Latar belakang keluarga pada masing-masing siswa sangat beragam. Keluarga 

yang mempunyai lingkungan yang baik akan cenderung menghasilkan anak 

yang baik . Begitu pula lingkungan keluarga yang kurang baik juga bisa 

menimbulkan dampak yang tidak baik pula bagi anak. 

Dengan  keadaan keluarga dan lingkungan yang baik akan mendukung anak 

untuk melakukan hal yang positif. Misalnya dalam proses belajar , anak akan 

cenderung giat dalam belajarnya jika situasi didalam keluarganya nyaman . 

Perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya sangatlah penting. 

Mengingat pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah saja, namun 

pendidikan berlangsung di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. 

Pendidikan di sekolah hanya berlangsung sekitar 6 jam. Sedangkan sisanya 

berlangsung di keluarga. Jadi disini peranan orang tua sangatlah dominan, 

terutama dalam hal pembentukan kepribadian anak. Sehingga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar yang dicapainya di sekolah. 
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2. Hubungan Antara Fasilitas Belajar Dengan Prestasi Belajar 

Fasilitas belajar yang ada pada siswa satu dengan yang lainnya akan 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi orang tua yang berlainan 

sehingga kelengkapan, keadaan dan kemampuan didalam memanfaaatkan fasilitas 

belajar setiap siswa akan beragam pula. Adanya fasilitas yang lengkap akan 

mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Siswa akan mudah dan lancar 

belajarnya dengan menggunakan peralatan yang dimiliki tanpa harus meminjam 

kepada orang lain. Sebaliknya bila peralatan belajar kurang lengkap maka siswa 

akan menemui hambatan. Demikian juga dengan waktu/kesempatan yang tersedia 

akan mempengaruhi usaha belajar. Siswa harus pandai menggunakan waktu 

belajar dengan baik sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan yang lain. 

Semakin banyak waktu/kesempatan belajar maka akan mendapatkan hasil atau 

prestasi yang baik. 

 Dengan didukung fasilitas belajar yang lengkap siswa akan mudah dan 

lancar belajarnya sehingga prestasi belajar yang mereka capai atau yang 

dihasilkan akan baik pula. 

3. Hubungan Antara Latar Belakang Keluarga dan Fasilitas Belajar  

Dengan Prestasi Belajar 

Mengingat beragamnya latar belakang keluarga akan beragam pula 

kesadaran maupun kemampuan mendidik anak. Begitu pula dalam usaha 

penyediaan kelengkapan fasilitas belajar. Keluarga yang mampu akan cenderung 

melengkapi faslitas belajar yang memadai dan diharapkan anaknya akan 

memperoleh prestasi yang maksimal. Untuk menjelaskan pemikiran tersebut dapat 

digambarkan paradigma sebagai berikut : 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

X1 

X2 

Y 
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X1   = Latar belakang keluarga 

X2   = Fasilitas belajar 

Y   = Prestasi belajar 

1 = Hubungan latar belakang keluarga dengan prestasi belajar 

2 = Hubungan fasilitas belajar dengan prestasi belajar 

3 = Hubungan latar belakang keluarga dan fasilitas belajar dengan prestasi 

belajar 

=  Garis hubungan 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dari kajian teori di atas, maka hipotesa yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan yang positif antara latar belakang keluarga dengan prestasi 

belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 

Surakarta Tahun 2002/2003. 

2. Ada hubungan yang positif antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar mata 

pelajaran kejuruan siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta 

Tahun 2002/2003. 

3. Ada hubungan yang positif antara latar belakang keluarga dan fasilitas belajar 

dengan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan siswa kelas II Rumpun 

Bangunan SMK N 5 Surakarta Tahun 2002/2003. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK N 5 Surakarta Jl. L.U Adi Sucipto No. 35 

Surakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini terencana seperti bagan sebagai berikut : 
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2002 2003 

Oktober November Des Jan Febr Maret 

No Waktu 

 

 

Kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

judul 

                        

2 Praproposal                         

3 Proposal                         

4 Seminar 

Proposal 

                        

5 Revisi                         

6 Perijinan 

Penelitian 

                        

7 Pelaksanaan                         

8 Pengolahan 

Data 

                        

9 Penulisan 

Laporan 

                        

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif jenis 

korelasional yaitu penarikan angka-angka yang diolah dengan menggunakan statistik jenis 

korelasional. 

 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 

Surakarta tahun ajaran 2002/2003 sebanyak 70 siswa. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil semua dari populasi yang ada,ini 

diambil berdasarkan Suharsimi Arikunto (1993 : 107) "……..apabila subyeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua………. ", jika subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% 

atau 20%-25% atau lebih. Jadi sampel yang digunakan = 70 siswa.  
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Angket. 

Data yang diperoleh langsung dari responden. Dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk 
angket yang harus diisi responden sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jenis angket dalam penelitian ini adalah angket 
langsung dan tertutup. Metode angket digunakan untuk mendapatkan data tentang latar belakang dan fasilitas belajar.. 

2. Metode Dokumentasi. 

Data tentang prestasi belajar  mata pelajaran kejuruan dari Ujian Semester III kelas II Tahun Pelajaran 
2002/2003. 

 

3. Perbaikan instrumen penelitian 

Hasil penelitian akan leih banyak ditentukan oleh kualitas alat ukur yang 

digunakan, oleh karena itu sebelum data dianalisa lebih lanjut, maka instrumen 

dievaluasi terlebih dahulu. Untuk itu perlu diadakan usaha-usaha yang menuju 

perbaikan. Perbaikan instrumen tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai 

cara yaitu : 

1) Uji validitas instrumen 

Langkah selanjutnya untuk mengadakan perbaikan intrumen penelitian 

adalah dengan jalan uji validitas tiap-tiap item. Hal ini untuk mengetahui apakah 

item-item yang diujicobakan dapat digunakan untuk mengukur keadaan responden 

yang sebenarnya maka perlu adanya uji validitas. Untuk uji coba validitas 

digunakan rumus Product Moment angka kasar dari Suharsimi Arikunto (1993:83) 

: 

})(.}{)(.{

)).((.
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy å-åå-å

åå-å=  

Keterangan : 

rxy   = Koefisien korelasi product moment antara skor tiap item dengan skor 

tiap responden 

SX  =  Jumlah skor tiap item 

SY =  Jumlah skor tiap responden 

SXY =  Jumlah product dari X dan Y 

N  = Jumlah responden uji coba angket 
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Item signifikan jika  rxy hitung ñ rxy tabel dengan taraf signifikansi 5 %. 

2) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen cukup 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data sehingga mengungkap data yang 

bisa dipercaya. Untuk mengetahui digunakan rumus alpha dari Sutrisno Hadi 

(1992:165) sebagai berikut : 

r11 =  
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

s
sS

-úû
ù
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- 2
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2
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n

 

Keterangan : 

r11   = koefisien realibilitas 

Ssx
2   = Jumlah varians butir 

sy
2    = Varians total  

n = jumlah responden 

Kategori dari IGN. Masijo (1995 : 209), korelasinya dengan interprestasi sebagai berikut : 

0,91 – 1 sangat tinggi 

0,71 – 0,90 tinggi 

0,41 – 0,70 cukup 

0,21 – 0,40 rendah 

Negatif  - 0,20 sangat rendah  

 

Teknik Analisa Data 

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan rumus chi kuadrat dari Suharsimi 

Arikunto ( 1993  : 243) 

( )å
þ
ý
ü

î
í
ì

=
fh

fh-fo
X

2
2  

Dimana : 

X2 : chi Kuadrat 

fo  : Frekuensi Observasi 

fh  : Frekuensi harapan 
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Kriteria pengujiannya adalah : 

- Bila c2 hitung > c2
 tabel : maka data berdistribusi normal. 

- Bila c2 hitung < c2
 tabel : maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Linieritas dan Keberatian Regresi. 

Dengan menggunakan rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana  

(1992 : 340) 

 
GS

TCS
Fdan                 

S
S

F
2

2

22

2

1 ==
sis

reg
 

Dimana :  

F1 : Bilangan f untuk uji keberartian regresi. 

F2 : Bilangan untuk uji linieritas. 

Sreg : Rerata kuadrat regresi 

Sres : Rerata jumlah kuadrat sisa 

STC : Rerata jumlah kuadrat tuna cocok 

SG : Rerata jumlah kuadrat galat 

Kriteria pengujiannya adalah : 

- F1 > Ftabel : arah regresi berarti. 

- F1 < Ftabel : arah regresi berarti. 

- F2 < Ftabel : arah regresi linear. 

- F1 > Ftabel : arah regresi linear. 

c. Uji Independen 

Menggunakan rumus product momen menurut Sudjana ( 1992 : 206 ) : 

( )( )
( ){ }{ }å å åå å
å åå

---

-
=

2
2

2
2

2
2

2

1
2

1

2121
x1x2

)XXXXXN

XXXXN
r  

Dimana :  

rx1x2 : Koefisien korelasi antara prediktor. 

SX1 : Jumlah skor variabel ke satu. 

SX2 : Jumlah skor variabel kedua. 

N    : Jumlah subyek penelitian 
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Kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan harga r tabel kritik. Bila 

harga rhitung < rtabel maka tidak ada hubungan antara variabel bebasnya. 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama dan Kedua 

Uji hipotesis pertama dan kedua menggunakan korelasi product 

moment antara x dan y, Sutrisno Hadi (1990 : 481) 

( )( )åå
å=

22xy
yx

xy
r  

Dimana : 

rxy : Koefisien korelasi prediktor antara x dan y. 

Sx2  : Jumlah kuadrat deviasi x 

Sy2  : Jumlah kuadrat deviasi y 

Sxy  : Jumlah product dari x dan y 

Kemudian harga rXY dikonsultasikan dengan tabel nilai r product 

moment, dengan kesimpulan sebagai berikut : 

- Jika rXY hitung < rtabel : maka Ho ditolak. 

- Jika rXY hitung > rtabel : maka Ho diterima. 

b. Hipotesis Ketiga 

Untuk menguji hipotesis ketiga digunakan rumus regresi berganda 

antara x dan y, Sutrisno Hadi (2001 : 25) : 

( ) å
å å+

=
2

2211
1,2y y

yxa y xa
R  

Dimana : 

Ry(1,2) : Koefisien antar kriterium (Y) terhadap (X1) dan (X2) 

a1          : Koefisien (X1) 

a2       : Koefisien (X2) 

X1y    : Jumlah product antara (X1) dengan (Y) 

X2y      : Jumlah product antara (X2) dengan (Y) 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat hubungan positif antara latar belakang keluarga  dengan prestasi belajar siswa, hal 

ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai r sebesar 0,540 yang jauh lebih besar dari rtabel = 

0,244 ( rhitung > rtabel ) atau pada taraf signifikasi 0% (0,00). 

2. Terdapat hubungan positif antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa, hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya nilai r sebesar 0,562 yang jauh lebih besar dari rtabel = 0,224 ( 

rhitung > rtabel  ) atau taraf signifikasi 0% (0.00). 

3. Terdapat hubungan positif antara latar belakang keluarga dan fasilitas belajar dengan prestasi 

belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai F sebesar 39,577 yang jauh lebih 

besar dari Ftabel = 3,15 ( Fhitung > Ftabel ) atau pada taraf signifikasi 0% (0,00 ). 

4. Dari hasil analisis data didapatkan sumbangan lata belakang keluarga terhadap prestasi 

sebesar 29,1%. Untuk fasilitas belajar terhadap prestasi belajar terdapat sumbangan sebesar 

31,6%. Sedan untuk latar belakang keluarga dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

terdapat sumbangan sebesar 56,9%. 

 

B. Implikasi 

 

 Berdasarkan pada landasan teori serta pada hasil penelitian, maka penulis 
akan menyampaikan imlikasi sebagai berikut : 
1. Dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara latar belakang keluarga dengan 

prestasi belajar mata pelajaran kejuruan pada siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 

Surakarta tahun ajaran 2002/2003, dapat memberikan gambaran bahwa latar belakang 

keluarga yang ekonominya baik dan kehidupan kelurga yang harmonis maka  prestasi belajar 

siswa semakin baik pula. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak sekolah untuk 

lebih memperhatikan pada kondisi keluarga yang kurang harmonis. 

2. Dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dengan prestasi 

belajar mata pelajaran kejuruan pada siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta 

tahun ajaran 2002/2003 dapat memberikan gambaran bahwa semakin lengkap fasilitas belajar 

siswa maka semakin baik pula prestasi belajar siswa. Berdasar hasil penelitian ini diharapkan 

pihak sekolah untuk lebih melengkapi fasilitas belajar siswa di sekolah. 
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3. Dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara latar belakang 

keluarga dan fasilitas belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan 

pada siswa kelas II Rumpun Bangunan SMK N 5 Surakarta tahun ajaran 

2002/2003 maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pihak sekolah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kedua faktor 

tersebut agar prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

4. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi peneliti untuk lebih memperluas lagi variabel yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

C. Saran 

 

 Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Kepada keluarga yang mempunyai latar belakang keluarga yang kurang baik 

atau orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan kurang tinggi 

diharapkan berusaha untuk selalu memberi dorongan belajar kepada anak agar 

prestasi yang dihasilkan optimal. Demikian juga sebaliknya keluarga yang 

telah mempunyai latar belakang keluarga yang baik atau orang tua yang 

mempunyai latar belakang pendidikan tinggi diharapkan agar tetap selalu 

menjaga keharmonisan keluarga guna mendukung prestasi belajar anak. 

2. Bagi anak yang tidak mempunyai fasilitas belajar yang lengkap diharapkan 

berusaha untuk melengkapinya dengan cara meminjam ( perpustakaan, kakak 

kelas, dan lain-lain) atau dengan menggunakan fasilitas yang ada dengan 

usaha yang maksimal. 

3. Mengingat besarnya hubungan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa, 

maka sebaiknya anak perlu melengkapi fasilitas belajar agar prestasi yang 

dihasilkan optimal. 
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