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ABSTRAK 
 

Dwi Septi Yudaningsih. HUBUNGAN CARA BELAJAR DAN STATUS 
SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 
3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2006/2007. Skripsi ; Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2006. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 

positif dan signifikan antara : (1) Cara belajar dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 
2006/2007 (2) Status sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 
2006/2007 (3) Cara belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-
sama dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 sejumlah 166 siswa yang 
terbagi dalam empat kelas. Sampel diambil dengan teknik proporsional random 
sampling dengan cara undian sejumlah 63 siswa. Teknik pengumpulan data 
variabel cara belajar (X1) dan status sosial ekonomi orang tua (X2) menggunakan 
angket. Sedangkan variabel prestasi belajar (Y) menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis statistik menggunakan teknik analisis korelasi dan 
regresi ganda dengan uji persyaratan analisis, uji normalitas, uji linearitas, dan uji 
independensi. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh : hubungan cara belajar dengan 
prestasi belajar mata pelajaran akuntansi sebesar 0,449. Hal ini ditunjukkan dari 
hasil perhitungan rhit > rtab  atau 0,449 > 0,244 pada n=63 dan taraf signifikansi 
5%. Hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akuntansi sebesar 0,428. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan rhit > 
rtab atau 0,428 > 0,244 pada n=63 dan taraf signifikansi 5%. Hubungan cara belajar 
dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar 
mata pelajaran akuntansi sebesar 14,789. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
perhitungan Fhit > Ftab atau 14,789 > 3,15 pada n=63 dan taraf signifikansi 5%. 
Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat dapat disimpulkan : (1) Ada 
hubungan yang positif cara belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran 
akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007, 
(2) Ada hubungan yang positif status sosial ekonomi orang tua dengan prestasi 
belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 
tahun ajaran 2006/2007, (3) Ada hubungan yang positif cara belajar dan status 
sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 
2006/2007. 
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MOTTO 
 

Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila 

Allah menghendaki segala sesuatu, Allah hanya berkata : 

“Jadilah” maka Jadilah. 

        (Q.S 

Yaasin : 82) 

 

Ilmu itu didapat dengan lidah yang gemar bertanya 

dan akal yang suka berfikir. 

        (Abdullah 

Bin Abbas) 

 

Dalam suatu usaha kadang-kadang menemui kesulitan 

namun jika kita tetap berikhtiar, bersabar dan tidak 

mudah putus asa maka kesulitan itu akan teratasi. 

        (penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai 

tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur baik material maupun 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Didalam pelaksanaan 

pembangunan pastilah tidak akan terlepas dari sumber daya manusia yang 

merupakan unsur yang terpenting pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, 

pembangunan suatu negara akan berhasil mencapai tujuannya bila memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, serta mampu menguasai kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah untuk membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang 

cukup besar terhadap dunia pendidikan dengan usaha keras untuk meningkatkan 

Mutu Pendidikan Nasional. Langkah konkritnya adalah dengan disusunnya UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dinyatakan 

bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem- 
bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut diatas dapat dicapai melalui tiga 

macam jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, informal nonformal. Pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, sedangkan pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat di-

laksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Melalui tiga macam pendidikan 
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tersebut diatas, diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sehingga 

akan tercipta sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. 

Sekolah merupakan suatu lembaga formal yang merupakan tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, dimana siswa merupakan faktor yang 

utama didalam kegiatan belajar tersebut. Siswa sebagai subyek belajar yang 

memiliki karakteristik berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lainnya. Hal 

ini terlihat dari prestasi belajar anak didik dalam studinya yang bermacam-macam, 

ada yang berprestasi tinggi dan ada yang berprestasi rendah. Prestasi belajar yang 

dihasilkan para siswa tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Pada prinsipnya berhasil tidaknya siswa mengikuti proses belajar 

mengajar dan mencapai prestasi belajar yang tinggi dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri, misalnya : motivasi, minat, bakat, intelegensi, sikap, 

cara belajar dan lain-lain. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, misalnya : keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana, guru, kurikulum 

dan sebagainya.  

 Faktor dari dalam  yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu cara 

atau metode belajar siswa. Cara atau metode belajar yang baik dimungkinkan 

keberhasilan studi atau prestasi belajar akan menjadi lebih optimal dan sebaliknya 

cara atau metode belajar yang kurang baik atau tidak tepat dimungkinkan 

keberhasilan studi atau prestasi belajar akan menjadi kurang optimal. Kunci utama 

efektif tidaknya seseorang dalam belajar terletak pada bisa tidaknya siswa 

berkonsentrasi terhadap apa yang dipelajarinya. Cara belajar yang digunakan oleh 

siswa untuk mencapai prestasi belajar berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan 

pengembangan dirinya, keanekaragaman pribadi, status sosial ekonomi orang tua, 

maupun lingkungan. Suatu cara belajar tertentu yang cocok untuk seseorang 

belum tentu cocok untuk diterapkan pada orang lain. Oleh karena itu seorang 

siswa yang telah menemukan cara belajar yang efektif dan cocok bagi dirinya juga 

akan menentukan prestasi belajarnya di sekolah. 

Untuk mencapai prestasi belajar yang baik diperlukan kemampuan dan 

kemauan dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemauan yang kuat dalam diri siswa 
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akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya demi mencapai keberhasilan. Cara 

belajar yang dilakukan oleh siswa yang satu dengan siswa yang lain juga akan 

berbeda. Perbedaan dalam cara belajar siswa tersebut menyebabkan prestasi 

belajar yang dicapai oleh masing-masing siswa juga berbeda. Oleh karena itu, 

perlu adanya usaha peningkatan penanaman cara belajar yang baik di kalangan 

siswa, baik yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun oleh orang tua siswa. Cara 

belajar yang baik akan membantu kelancaran proses belajar mengajar yang akan 

menunjang tercapainya prestasi belajar yang lebih baik. 

Faktor dari luar yang menentukan keberhasilan siswa dalam meraih 

prestasi belajar adalah lingkungan keluarga, yang termasuk lingkungan keluarga 

yaitu tinggi rendahnya status sosial ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi 

dalam kepustakaan sosiologi sering disebut dengan istilah kelas sosial. Di 

dalamnya terkandung unsur-unsur pendidikan orang tua, pekerjaan, penghasilan, 

kekayaan, jumlah keluarga. Keterlambatan siswa dalam belajar dan berprestasi 

rendah, bukan berarti disebabkan kemampuan siswa rendah tetapi hal itu 

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya lingkungan keluarga termasuk di 

dalamnya status sosial ekonomi keluarga yang juga berpengaruh terhadap 

intensitas belajar khususnya dirumah.  

Mengenai prestasi belajar siswa, ada beberapa pendapat yang dapat 

dikemukakan bahwa status sosial ekonomi orang tua yang sama secara sosiologis 

dan psikologi akan tetap memberikan pengaruh terhadap proses pendidikan. 

Menurut Abu Ahmadi (1991: 91) berpendapat bahwa “Hubungan sosial antara 

anak-anak dan orang tua ternyata berlainan corak; misalnya keluarga yang 

ekonominya cukup, hubungan antara orang tua dan anak akan lebih baik, sebab 

orang tua tidak ditekankan di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga 

perhatiannya dapat dicurahkan kepada anak-anak mereka”. Lain halnya dengan 

M. Dimyati Mahmud (1990 : 99) menyatakan “anak-anak yang berasal dari 

keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi menunjukkan prestasi belajar lebih 

tinggi dan dapat bersekolah lebih lama daripada anak-anak yang berasal dari 

keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah”. 
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Anak dengan orang tua yang memiliki status sosial ekonomi tinggi 

mempunyai banyak peluang atau kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh 

fasilitas yang mungkin tidak diperoleh oleh anak yang orang tuanya berstatus 

sosial ekonomi yang rendah. Dengan adanya fasilitas yang memadai kesempatan 

untuk lebih mengembangkan potensi dan kemampuan menjadi lebih besar. Dalam 

kondisi demikian, kesempatan untuk meningkatkan prestasi belajar juga lebih 

besar lagi akan didapat bagi siswa yang memiliki orang tua dengan status sosial 

ekonomi tinggi. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sukoharjo letaknya sangat strategis 

yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan lokasinya berdekatan dengan kantor-kantor 

pemerintahan. Sekolah tersebut dulunya adalah peralihan dari SPG (Sekolah 

Pendidikan Guru), dimana sarana dan prasarana cukup memadai. Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Sukoharjo mempunyai beberapa jurusan, salah satunya 

adalah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Umumnya pelajaran IPS adalah pelajaran 

yang kurang disukai terutama pelajaran akuntansi, dimana banyak siswa merasa 

bosan dan kurang menyukai cara mengajar guru.  

Berdasarkan kurikulum sekarang penjurusan ditetapkan pada saat 

kenaikan ke kelas XI. Cara belajar yang digunakan siswa SMA N 3 Sukoharjo 

berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. Ada siswa yang 

mempunyai cara belajar sambil mendengarkan radio, sambil tiduran, sambil 

melihat Televisi dan ada pula siswa yang belajar dengan serius dengan memilih 

tempat yang tenang dan jauh dari kebisingan. Siswa-siswa SMA N 3 Sukoharjo 

berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, siswa yang berstatus 

sosial ekonomi rendah umumnya membuat orang tua siswa tidak dapat membantu 

anak-anaknya apabila mengalami kesulitan dalam pelajaran di sekolah. Berbeda 

dengan siswa yang berstatus sosial ekonomi yang tinggi, mereka lebih 

berpendidikan sehingga dapat membantu anak-anaknya apabila mengalami 

kesulitan belajar yaitu dengan cara memasukkan anak-anaknya ke tempat-tempat 

bimbingan belajar atau menyediakan guru privat. Salah satu sarana dan prasarana 

yang cukup memadai adalah perpustakaan yang sudah dikelola dengan baik, 

sehingga siswa-siswa SMA N 3 Sukoharjo mempunyai minat yang besar untuk 
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mengunjungi perpustakaan di sekolah. Untuk itulah kerjasama semua pihak di 

lingkungan sekolah merupakan hal yang berperan besar dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Hubungan Cara Belajar dan Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di muka, maka 

berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Minat belajar siswa dalam menempuh mata pelajaran di sekolah cukup tinggi 

tetapi prestasi belajar siswa rendah. 

2. Cara belajar yang dilakukan siswa sudah cukup baik tetapi prestasi belajar 

siswa rendah. 

3. Status sosial ekonomi orang tua yang tinggi tetapi perhatian terhadap anaknya 

kurang sehingga prestasi belajar siswa rendah. 

4. Sumber belajar, media dan alat peraga yang tersedia sudah memadai namun 

proses belajar yang diperoleh tidak optimal. 

5. Buku-buku yang terdapat di perpustakaan sudah lengkap tetapi tingkat 

kedatangannya kurang, sehingga prestasi belajar siswa rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar baik dilihat dari siswa, guru, sarana dan prasarana 

maupun lingkungan. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi tingkat 

intelegensi, bakat, motivasi, kedisiplinan, cara belajar dan sebagainya. Faktor 

yang berasal dari guru dapat dilihat dari segi kemampuan dan keahlian, 

pendidikan, pengalaman, metode mengajar yang diterapkan, serta kepribadian. 

Faktor sarana dan prasarana dipandang dari segi kelengkapan alat, pengaturan 
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pemakaian, jumlah alat serta kualitasnya. Sedangkan faktor lingkungan meliputi 

lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.  

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian serta dapat menjawab 

pertanyaan secara mendalam dan fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Ruang Lingkup Permasalahan 

a. Cara belajar adalah suatu jalan atau usaha yang dilakukan siswa dalam 

belajar untuk memperoleh perubahan yang berupa perubahan tingkah 

laku, pengetahuan, dan ketrampilan berkat pengalaman dan pelatihan. 

Dalam penelitian ini dibatasi pada cara belajar siswa untuk belajar pada 

mata pelajaran akuntansi. 

b. Status sosial ekonomi orang tua yang dimaksud adalah kedudukan orang 

tua dalam hidup bermasyarakat ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1) Status sosial ekonomi orang tua siswa kelas XI SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 

2) Kriteria atau aspek yang diukur adalah pekerjaan, penghasilan, 

pendidikan, materi kekayaan, macam-macam kebutuhan serta 

kehormatan. 

c. Prestasi belajar merupakan kemampuan nyata yang dicapai siswa dalam 

proses belajar. Dalam penelitian ini dibatasi pada prestasi belajar pada 

mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun 

ajaran 2006/2007. 

2. Obyek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 204) mengemukakan bahwa 

“Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, yang menjadi obyek penelitian adalah : 

a. Variabel bebas    = X1 = Cara belajar  

              = X2 = Status sosial ekonomi orang tua 

b. Variabel terikat   = Y  = Prestasi belajar siswa  

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



3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pem-

batasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan yang positif antara cara belajar dengan prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun 

ajaran 2006/2007 ? 

2. Apakah ada hubungan yang positif antara status sosial ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 

3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 ? 

3. Apakah ada hubungan yang positif antara cara belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 

2006/2007 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara cara belajar 

dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 

3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara status sosial 

ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa 

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

3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara cara belajar dan 

status sosial ekonomi orang tua secara bersama dengan prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 

2006/2007. 

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



F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat memperkaya khasanah pengetahuan dibidang Ilmu pendidikan, 

khususnya tentang proses belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan yang positif bagi sekolah sehingga dapat memperbaiki 

sistem pembelajarannya, sehingga mampu membekali para siswanya untuk 

dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan siswa bagaimana cara belajar 

yang efektif dan cara mengikuti pelajaran yang baik untuk menunjang 

usahanya mencapai prestasi belajar tinggi. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan masalah 

yang diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Tinjauan Pustaka 

Pendidikan 

Masalah dasar dan tujuan pendidikan adalah merupakan suatu masalah 

yang sangat fondamentil dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupakan 

masalah yang sangat penting dalam kehidupan, bukan saja penting bahkan 

masalah pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan baik dalam 

kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Mengingat 

sangat pentingnya pendidikan, maka hampir seluruh negara di dunia menangani 

secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. 

 

Pengertian Pendidikan 

Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam 

keluarga, oleh karena itu pendidikan penting sekali, karena mulai sejak bayi 

belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk 

mempertahankan hidup maupun merawat diri, semua kebutuhan tergantung 

orang tua, oleh sebab itu orang tua tanpa ada yang memerintah langsung 

memikul tugas sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai 

pengasuh, sebagai pembimbing, pembina maupun sebagai guru dan pemimpin 

terhadap anak-anaknya. Menurut Muhibbin Syah (1995:10) “Pendidikan dapat 

diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga 

orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan”. Sedangkan menurut Redja Mudyahardjo (2001:11) 

“Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan yang 

berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang”. 

9 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

 

Tujuan Pendidikan 

Pendidikan bagi manusia adalah proses menemukan, menjadi dan 

mengembangkan diri sendiri dalam keseluruhan dimensi kepribadian, yang 

dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut 

Langeveld dalam Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991:105-108) tujuan 

pendidikan dibedakan menjadi enam :”1)Tujuan Umum, 2)Tujuan Khusus, 

3)Tujuan Tak Lengkap, 4)Tujuan Insidentil, 5)Tujuan Sementara, 6)Tujuan 

Perantara”. 

Tujuan Umum 

Tujuan umum disebut juga tujuan total, tujuan yang sempurna atau 

tujuan akhir. Menurut Kohostam dan Gunning dalam Abu Ahmadi dan 

Nur Uhbiyati (1991:105-106) bahwa ”Tujuan akhir dari pendidikan adalah 

membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna”. Manusia 

dikatakan insan kamil, apabila dalam hidupnya menunjukkan adanya 

keselarasan atau harmonis jasmaniah dan rohaniah. Harmonis antara segi-

segi dalam kejiwaan, harmonis antara kehidupan sebagai individu dan 

kehidupan bersama. 

Tujuan Khusus 

Tujuan-tujuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan keadaan-

keadaan tertentu, dalam rangka untuk mencapai tujuan umum pendidikan 

inilah yang dimaksud dengan tujuan khusus, penyesuaian tersebut 

misalnya : 

Disesuaikan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa. 

Disesuaikan dengan tugas dari suatu badan atau lembaga pendidikan. 
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Disesuaikan dengan bakat kemampuan anak didik. 

Disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan sebagainya. 

Tujuan Tak Lengkap 

Tiap-tiap aspek kehidupan mempunyai pendidikan sendiri-sendiri, 

tujuan dari masing-masing aspek pendidikan inilah yang dimaksud dengan 

tujuan pendidikan tak lengkap, sebab masing-masing aspek pendidikan 

menganggap dirinya seolah-olah terlepas dari aspek pendidikan yang lain. 

Padahal masing-masing aspek pendidikan itu merupakan bagian dari 

pendidikan secara keseluruhan, oleh karena itu tujuan dari masing-masing 

aspek harus dilengkapi dengan tujuan masing-masing aspek. 

Tujuan Insidentil 

Tujuan ini timbul secara kebetulan saja, secara mendadak dan hanya 

bersifat sesaat, misalnya tujuan mengadakan variasi dalam kehidupan 

sekolah, maka diadakan darmawisata ke suatu tempat, dalam hal ini tujuan 

telah selesai, setelah darmawisata itu dilaksanakan. 

Tujuan Sementara 

Tujuan sementara adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam 

fase-fase tertentu dalam pendidikan, misalnya anak dimasukkan ke 

sekolah, tujuannya adalah agar dapat membaca dan menulis. Dapat 

membaca dan menulis merupakan tujuan sementara, tujuan yang lebih 

lanjut ialah agar anak dapat belajar ilmu pengetahuan dari buku-buku. 

Dapat belajar dari buku-buku inipun merupakan tujuan sementara, tujuan 

sebenarnya adalah agar anak memiliki ilmu pengetahuan tertentu. 

Demikian tujuan sementara itu semakin meningkat untuk menuju kepada 

tujuan umum, tujuan total atau tujuan akhir. 

Tujuan Perantara 

Tujuan perantara disebut juga tujuan intermedier, tujuan ini adalah 

merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Misalnya 

kita belajar bahasa inggris, tujuannya agar kita dapat mempelajari buku-

buku yang tertulis dalam bahasa inggris. Jadi kita belajar bahasa inggris 

hanya sekedar alat-alat saja. 
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Jenis-jenis Pendidikan 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan 

masa depan yang gemilang, hal ini dimungkinkan karena dengan usaha yang 

terus menerus ditingkatkan melalui pembangunan dibidang pendidikan, dapat 

dihasilkan pribadi-pribadi yang dapat mengembangkan kemampuan dan 

potensi secara optimal dan melaksanakan pembangunan dan perkembangan 

masyarakat itu sendiri. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991:75) 

mengemukakan bahwa, menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari 
pengalaman sehari-hari dengan sadar/tidak sadar sepanjang hayat. 
Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam pergaulan sehari-
hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, organisasi. 

Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, 
bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan 
ini berlangsung di sekolah. 

Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara teratur dan 
sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. 

 

Proses Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar sangat berkaitan erat dengan berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan pada saat proses belajar yang dialami 

siswa, baik ketika berada di sekolah maupun di lingkungan rumah. Belajar 

sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif, sedangkan mengajar adalah kegiatan mengembangkan seluruh 

potensi ranah psikologis melalui penataan lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya kepada siswa agar terjadi proses belajar. 

 

Pengertian Belajar 

Pada dasarnya belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, 

baik anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua. Hampir setiap kehidupan 

manusia diwarnai dengan kegiatan belajar. Semua pengetahuan, kecakapan, 

kebiasaan, ketrampilan dan sikap manusia terbentuk dan berkembang karena 
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belajar. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (1991:121) mengatakan 

bahwa, “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. Menurut Winkel (1996:76) bahwa “Belajar adalah suatu 

aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. 

Perubahan yang terjadi pada diri seseorang dapat dikatakan sebagai 

kegiatan belajar. Menurut Slameto (1991:79) bahwa, ”Perubahan yang berupa 

tingkah laku memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut” : 

Perubahan yang terjadi secara sadar. 
Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 
Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 
Perubahan dalam belajar bersifat sementara. 
Perubahan dalam belajar bertujuan dan tararah. 
Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku dalam proses belajar mengajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Menurut Ngalim Purwanto (1997:102) keberhasilan 

belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1) Faktor Intern (faktor yang ada pada individu itu sendiri), meliputi : 
perhatian, kesehatan, intelegensi, minat, motivasi, aktivitas belajar dan 
cara belajar.  

2) Faktor Ekstern (faktor yang ada diluar individu), meliputi : faktor 
keluarga, keadaan awal, guru dan cara mengajarnya, alat yang 
digunakan dalam mengajar, dan lingkungan sekolah. 
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Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan istilah kunci atau sebagai suatu alat yang tidak 

akan pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan karena keeratan 

hubungan antara keduanya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya 

proses belajar mengajar. 

Sardiman (2001:46) mengatakan bahwa, “Mengajar adalah upaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar 

bagi para siswa”. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2003:48) berpendapat 

bahwa, “Mengajar adalah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesempatan bagi anak untuk melakukan 

proses belajar secara efektif”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah suatu usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kegiatan 

belajar dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian, didalam 

mengajar hendaknya seorang guru dapat membimbing dan mengarahkan 

siswanya sehingga hasil pengajaran dapat tercapai. 

 

Cara Belajar 

a. Pengertian Cara Belajar 

Cara belajar merupakan salah satu faktor penting dalam usaha 

mencapai keberhasilan belajar karena cara belajar sangat menentukan prestasi 

belajar yang akan dicapai. Cara belajar seseorang merupakan sesuatu yang 

unik untuk dirinya dan mungkin sangat berbeda dengan cara belajar orang 

lain, tidak semua siswa menggunakan cara belajar yang sama dan memperoleh 

prestasi belajar yang sama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Susunan 

WJ. S Poerwadarminto (1995:186) disebutkan “Cara adalah jalan melakukan 

sesuatu, adat kebiasaan, aturan atau sistem”. 

Menurut M. Ngalim Purwanto (2002:85) bahwa “Belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah 
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pada tingkah laku yang lebih buruk”. Slameto (1995:2) juga berpendapat 

bahwa “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”. 

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

yang baru atau penampilan secara keseluruhan dengan serangkaian kegiatan 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, 

baik perubahan yang lebih baik maupun yang buruk. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar 

adalah jalan untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru dengan 

serangkaian kegiatan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Keberhasilan dan kegagalan dalam belajar akan sangat tergantung 

bagaimana siswa menggunakan cara belajar. Dengan menggunakan cara 

belajar yang baik dan efisien maka prestasi belajar yang dicapai lebih baik 

dari pada belajar dengan sembarangan. Adapun cara belajar yang efisien 

menurut Sumadi Suryabrata (1987:61) adalah “Cara belajar yang efisien yaitu 

dengan usaha sekecil-kecilnya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi 

perkembangan individu yang belajar”. Lain halnya dengan Muhibbin Syah 

(1995:125) mengatakan tentang belajar efisien adalah “Sebuah konsep yang 

mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dan hasilnya”. Usaha 

belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar 

yang memuaskan seperti tenaga, pikiran, waktu, peralatan belajar dan lain-

lainnya. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan 

kegiatan belajar. 

Beberapa cara belajar yang efektif menurut A. Suhaenah Suparno 

(2001:112-121) adalah : 

1) Membuat rangkuman 

Rangkuman adalah ikhtisar tentang hal-hal esensial yang 

terkandung dalam bahan bacaan atau pemaparan lisan yang kita simak 
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tersebut yang dengan sendirinya mempunyai bentuk yang lebih 

ramping. Rangkuman dapat berupa narasi dan juga merupakan suatu 

bagan yang sifatnya sangat individual dan personal dalam arti bahwa 

yang memahami secara lengkap adalah orang yang membuatnya. 

2) Membuat pemetaan konsep-konsep penting 

Pemetaan adalah gambaran konsep-konsep yang berhubungan, 

seperti kalau orang memetakan suatu daerah atau wilayah maka ada 

titik-titik penting misalnya kota penting di wilayah tersebut yang 

dihubungkan dengan jalan. Dalam hal pemetaan konsep-konsep yang 

penting maka ada konsep utama dan ada konsep pelengkap yang 

diasosiasikan dengan konsep utama. Konsep pelengkap dan konsep 

asosiasi dapat diperoleh dari bahan bacaan itu sendiri dan juga dapat 

dibentuk atau dibangun oleh pembuat peta, sesuai dengan 

pengalaman-pengalaman di masa lampau yang dapat memberi nilai 

tambah kepada penangkapan makna dari informasi yang baru. 

3) Mencatat hal-hal yang esensial dan membuat komentar 

Seseorang yang telah mempelajari bahan bacaan, dapat 

membuat komentar di samping bacaan atau membuat catatan-catatan 

penting yang melibatkan penilaian pribadi atau kesan pribadi 

pembaca. Hal ini akan memperkaya persepsi atau tafsiran orang yang 

membaca terhadap bahan yang dipelajarinya. 

4) Membaca secara efektif 

Pada waktu orang membaca sebuah buku, maka dihadapkan 

kepada informasi yang begitu banyak. Sebagai rangsangan awal untuk 

mengetahui keseluruhan isi gagasan-gagasan yang terdapat di dalam 

buku, kita  perlu melakukan : 

a) Skimming 

Skimming adalah membaca selintas dan cepat untuk 

melihat gambaran secara umum, dengan membaca judul-judul bab 

dan bagian lainnya secara garis besar. 
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b) Scanning 

Scanning adalah cara membaca dengan melihat judul bab 

kemudian judul-judul sub bab atau pasal-pasal di dalam suatu bab 

serta dengan membaca kalimat-kalimat awal pada tiap-tiap 

paragraph yang  sering disebut topic sentence. 

c) Membaca Kesimpulan 

Membaca kesimpulan adalah cara lain untuk melengkapi 

teknik-teknik pemahaman atas isi bacaan. Kesimpulan berisi ide-

ide pokok tentang apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dan 

berfungsi untuk mengingatkan kembali kepada pembacanya 

bahwa inilah ide-ide pokok dari penulis. 

d) Membaca Untuk Pendalaman 

Di dalam membaca, orang mendalami sesuatu dengan 

melakukannya secara cermat dan penuh kesadaran. Namun, perlu 

diingat bahwa yang dibaca bukan rangkaian kata-kata atau kalimat 

melainkan gagasan yang terkandung di dalam kalimat-kalimat 

tersebut. 

e) Memanfaatkan Indeks 

Bagian terakhir dari suatu buku teks yang baik adalah 

indeks. Indeks sangat menolong para pembaca untuk mengetahui 

ada tidaknya suatu informasi yang diperlukannya dipaparkan 

dalam buku. 

5) Membuat situasi yang kondusif 

Belajar adalah pekerjaan yang memerlukan pengerahan 

penglihatan, pendengaran, latihan, dan pikiran. Oleh karena itu, 

diperlukan suasana yang menunjang seperti tempat yang relatif tenang 

dan pikiran yang terkonsentrasi. 

6) Memanfaatkan sumber-sumber bacaan lain 

Untuk memperluas wawasan atau memperoleh informasi lebih 

lanjut tentang sesuatu seringkali diperlukan sumber belajar yang lain. 

Sumber belajar yang dekat dengan kehidupan kita adalah kamus dan 
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ensiklopedia. Di samping itu banyak sumber belajar yang berupa 

media cetak dalam bentuk majalah, jurnal dan kliping. 

7) Menganalisis soal dan tugas 

Pengalaman beberapa pengajar untuk menunjukkan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa ataupun mahasiswa 

bersumber dari kurangnya melakukan analisis terhadap soal atau 

tugas. 

Langkah-langkah yang dapat memperbaiki hal tersebut di 

antaranya : 

a) Membaca tugas atau soal dengan seksama dan penuh konsentrasi. 

b) Mengidentifikasikan apa saja yang merupakan tuntutan soal atau 

tugas tersebut. 

c) Menjawab soal atau melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan-

tuntutan tadi. 

d) Memeriksa kembali hasil-hasil kerja dengan tolok ukur tuntutan-

tuntutan akan tugas dan soal. 

8) Mengenal lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah lingkungan belajar 

atau sumber-sumber belajar yang tidak terhitung jumlahnya. Sumber-

sumber belajar yang ada di sekitar baik yang berupa orang, bahan 

bacaan, lembaga atau institusi, maupun setting yang sengaja ataupun 

yang tidak sengaja untuk dijadikan sumber belajar tetapi dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar. 

Pada saat ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ber-

langsung sangat pesat. Perkembangan ini hanya dapat diikuti dan dikejar oleh 

siswa Indonesia apabila para siswa giat dan tekun melakukan belajar dengan 

cara-cara yang efisien. The Liang Gie (1985:13) berpendapat bahwa “Efisiensi 

adalah sebuah pengertian atau konsepsi yang menggambarkan perbandingan 

terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. Perbandingan terbaik itu dapat 

ditinjau dari dua segi yaitu segi usaha dan segi hasil”. Pengertian efisiensi 

dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan belajar 
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guna mencapai tujuan atau hasil belajar yang maksimal. Dengan demikian ada 

dua jenis efisiensi yang dapat dicapai oleh siswa antara lain : 

1) Efisiensi Usaha Belajar 

Suatu usaha belajar dapat dikatakan efisien atau mencapai efisiensi 

kalau suatu hasil belajar atau prestasi belajar yang diinginkan dapat 

tercapai dengan usaha yang terkecil atau minimal. Efisiensi dari sudut 

usaha dapat diperjelas dengan gambar sebagai berikut : 

 

        Usaha 

        Biasa    

   

                                                                                    

      Usaha                                                                                        Hasil         

      lebih                                                                                        tertentu 

      kecil 

 

      Usaha 

      Terkecil 

 

Gambar. 1 Efisiensi dari sudut usaha belajar 

Ditinjau dari segi usaha, usaha terkecil adalah yang efisien 

(mencapai efisiensi) karena memberikan perbandingan yang terbaik yaitu 

paling sedikit mengeluarkan usaha dan dapat mencapai suatu hasil tertentu 

yang dikehendaki. Dalam kegiatan belajar harus memperhatikan cara-cara 

yang terbaik yaitu yang paling sedikit melakukan usaha belajar guna 

mencapai hasil atau prestasi belajar yang diinginkan. 

2) Efisiensi Hasil Belajar 

Suatu usaha belajar dapat dikatakan efisien atau mencapai efisiensi 

kalau dengan suatu usaha belajar tertentu dapat mencapai hasil atau 

prestasi belajar yang terbesar. Hal ini dapat menjadi lebih jelas dengan 

gambar sebagai berikut : 

A 

B 

C 

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



      Hasil biasa 

    

                                                                            

Usaha                                    Hasil  

  Tertentu                                                                                      Lebih besar 

      

            Hasil   

            Terbesar 

 

Gambar. 2 Efisiensi dari sudut hasil belajar 

Ditinjau dari segi hasil atau prestasi belajar yang dicapai, C adalah 

yang efisien atau mencapai efisiensi karena memberikan perbandingan 

yang terbaik, yaitu suatu usaha tertentu memberikan hasil yang terbesar. 

Meskipun usaha belajar yang dilakukan oleh siswa ABC adalah sama, 

tetapi siswa C telah memperoleh prestasi belajar yang optimal atau lebih 

tinggi daripada siswa A maupun B. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara belajar yang 

baik adalah cara belajar yang memenuhi kaidah efisiensi yaitu suatu 

perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang 

diperoleh. Cara atau metode belajar yang baik jika diterapkan dalam 

kegiatan belajar, maka terdapat efisiensi belajar yaitu adanya perbadingan 

terbaik suatu usaha belajar dengan hasil yang dicapai maka dengan 

penerapan usaha tersebut akan didapatkan hasil belajar yang sebaik-

baiknya. 

Menurut The Liang Gie (1985:15) “Efisiensi studi harus dikenal, 

dipahami, dikuasai, dan dipraktekkan oleh setiap siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar sehingga dapat menjadi siswa yang unggul”. Jadi efisiensi 

dalam belajar harus benar-benar dikuasai dan diterapkan oleh siswa, 

karena efisiensi akan membantu dalam pencapaian prestasi belajar yang 

baik sehingga siswa yang demikian akan menjadi siswa yang unggul. 

Siswa yang unggul di masa yang akan datang akan menjadi siswa yang 

C 

B 

A 

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



bermutu sehingga akan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat maupun 

kemajuan bangsa. 

Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan pada 

individu yang belajar. Dalam aktivitas tersebut terkandung adanya cara 

yang akan ditempuh namun cara tersebut beragam tergantung dari masing-

masing individu yang melakukan.  

 

b. Petunjuk Cara Belajar Yang Baik 

Cara belajar dapat dilihat dari perilaku yang merupakan aktivitas 

seseorang dalam usaha menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan, akan 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan akan mempengaruhi 

cara mereka sendiri-sendiri dan berbeda antara orang yang satu dengan yang 

lainnya dan tidak akan memperoleh hasil yang sama terutama dari segi 

kualitasnya. 

Menentukan bagaimana cara belajar yang baik bukanlah masalah yang 

mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan siswa dalam 

belajar, baik faktor yang berasal dari dalam diri siswa ataupun faktor yang 

berasal dari luar. Faktor yang berasal dari dalam seperti minat, bakat, 

kecerdasan dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar seperti lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Setiap mata pelajaran mempunyai tingkat kesukaran-kesukaran 

tertentu, begitu pula dengan mata pelajaran akuntansi. Apabila siswa 

menggunakan cara belajar yang baik, maka kesukaran yang dihadapi tidak 

terlalu berat. Cara belajar siswa sangatlah penting untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Banyak siswa yang telah belajar giat, tetapi usaha itu belum mem-

berikan hasil yang diharapkan. Belajar giat belum tentu menjamin seseorang 

siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. Disamping 

kesanggupan untuk belajar giat dan tekun, siswa perlu memilih cara belajar 
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yang baik. Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang memenuhi prinsip 

efisiensi dan cara belajar ini sering disebut cara belajar yang efisien. 

Namun perlu diingat, meskipun ada cara belajar yang efisien hal 

tersebut sifatnya tetap individual artinya bahwa cara belajar yang efisien itu 

tergantung pada masing-masing orang yang bersangkutan. Tidak ada dua 

orang yang menggunakan cara-cara belajar (yang dianggap tepat dan efisien) 

yang sama tepat. Cara belajar yang tepat untuk seseorang belum tentu baik 

pula bagi individu lain. Seperti yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata 

(1979:61) bahwa “cara-cara belajar yang efisien itu dalam kenyataannya 

bersifat individual, artinya tergantung pada masing-masing orang (siswa) yang 

bersangkutan”. 

Belajar yang efisien akan terwujud apabila siswa menggunakan cara-

cara atau strategi belajar yang tepat. Belajar yang efisien dapat tercapai 

apabila dapat menggunakan strategi belajar yang tepat. Banyak siswa yang 

berprestasi kurang baik dan gagal karena tidak mengetahui cara belajar yang 

efektif dan efisien. Dengan demikian siswa dapat dibantu dengan memberi 

petunjuk-petunjuk umum tentang cara belajar yang efisien. 

Menurut Slameto (2003:76-82) petunjuk-petunjuk tentang cara belajar 

yang baik adalah sebagai berikut : 1) keadaan jasmani, 2) keadaan emosional 

dan sosial, 3) keadaan lingkungan, 4) memulai belajar, 5) membagi pekerjaan, 

6) adakan kontrol, 7) pupuk sikap optimis, 8) waktu belajar, 9) buatlah suatu 

rencana kerja, 10) menggunakan waktu, 11) belajar keras tidak merusak, 12) 

cara mempelajari buku, 13) mempertinggi kecepatan membaca, 14) jangan 

membaca belaka, 15) cegah cramming, 16) membuat catatan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, petunjuk-petunjuk yang penting 

tentang cara belajar yang baik dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 

1) Keadaan Jasmani 

Belajar memerlukan tenaga. Untuk mencapai hasil yang baik 

diperlukan keadaan jasmani yang sehat. Siswa yang sakit, kurang tidur, 

kurang makan, atau kurang baik alat inderanya tidak dapat belajar dengan 

baik. Kekurangan itu harus ditiadakan terlebih dahulu agar siswa dapat 
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belajar dengan baik. Dengan demikian siswa perlu memperhatikan kondisi 

tubuhnya agar tetap sehat, bugar dan bersemangat. Cara untuk menjaga 

agar tubuh tetap sehat, bugar dan bersemangat adalah dengan cara sebagai 

berikut : 

a) Berusaha agar kebutuhan tubuh selalu terpenuhi, makan dengan 

komposisi gizi yang cukup. 

b) Melakukan gerakan fisik atau olah raga yang teratur agar tubuh selalu 

bugar dan energik. 

c) Memiliki cara hidup yang sehat, keadaan lingkungan yang bersih dan 

udara segar yang cukup. 

d) Berusaha berpenampilan ceria, gembira dan penuh semangat. 

2) Keadaan Emosional dan Sosial 

Siswa yang keadaan jiwanya tertekan, yang selalu dalam perasaan 

takut akan kegagalan pasti tidak dapat belajar dengan tenang, sehingga 

belajarnya tidak efektif dan efisien. Dengan demikian sebelum belajar 

siswa seharusnya menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi, 

sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar. Begitu juga siswa yang 

mempunyai masalah dengan teman-temannya, maka tidak dapat belajar 

dengan tenang. Karena dalam mengikuti kegiatan belajar kelompoknya 

misalnya ia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, siswa 

hendaknya senantiasa menjaga emosinya dan menserasikan hubungan 

sosialnya dengan lingkungan. 

3) Keadaan Lingkungan 

Keadaan lingkungan sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar. 

Dengan demikian tempat belajar hendaknya tenang dan terbebas dari 

gangguan-gangguan yang tidak perlu, yang biasanya muncul dari 

lingkungan di sekitarnya. Dalam belajar diperlukan konsentrasi pikiran 

serta perhatian yang terpusat, yang hal itu akan sulit dicapai apabila ada 

gangguan dari lingkungan. Di samping itu alat-alat untuk belajar harus 

disiapkan dan diatur dengan rapi, sehingga belajar tidak terputus-putus 

karena mencari alat-alat tersebut. 
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4) Memulai Belajar 

Siswa harus sesegera mungkin memulai kegiatan belajar sesuai 

dengan jadwal yang telah terprogram dan jangan ditunda-tunda. Langkah 

ini sangatlah penting pada awal akan memulai belajar karena sering 

dirasakan keengganan belajar dan rasa malas untuk belajar. Untuk 

mengatasi rasa malas dan enggan untuk belajar dapat ditempuh dengan 

cara mendisiplinkan diri sendiri dalam belajar dan ada baiknya apabila 

ditunjang dengan kesediaan siswa membuat jadwal belajar, karena dengan 

adanya jadwal belajar yang telah terprogram maka siswa akan disiplin 

dalam melakukan jadwal yang telah dibuat. 

5) Membagi Pekerjaan 

Sebelum belajar terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dan 

harus diselesaikan dalam waktu tertentu, karena dalam belajar siswa harus 

mencurahkan seluruh perhatian dan tenaganya. Siswa harus dapat 

membagi pekerjaan mana yang harus dan segera dapat diselesaikan 

sehingga tidak mengganggu jadwal belajarnya. 

6) Adakan Kontrol 

Pada akhir kegiatan belajar perlu diadakan kontrol untuk 

mengetahui sejauh mana bahan atau materi pelajaran yang dipelajari telah 

dapat dipahami dan dikuasai, karena dengan adanya kontrol sekaligus 

evaluasi diri sendiri akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada diri siswa sehingga siswa berusaha untuk meningkatkan 

ketekunan belajarnya nanti. 

Salah satu cara mengevaluasi kegiatan belajarnya adalah dengan 

cara membuat pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan 

dengan pelajaran yang baru saja dipelajari, kemudian dijawab sendiri 

dengan lisan. Cara tersebut dapat memberi manfaat ganda yaitu disamping 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar juga soal dan jawaban dapat 

dijadikan ringkasan atau rangkuman yang sewaktu-waktu dapat dipelajari 

pada saat akan menghadapi ulangan. 
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7) Pupuk Sikap Optimis 

Dengan memupuk sikap yang optimis, maka siswa akan senantiasa 

semangat dalam usaha belajarnya sehingga akan berpengaruh pada 

prestasi belajarnya. 

8) Waktu Belajar 

Setiap siswa dituntut untuk tekun dalam belajar dan pandai 

mengatur waktu. Biasanya seorang siswa dapat belajar dengan konsentrasi 

penuh selama sekitar 40 menit. Maka seorang siswa yang ingin belajar 

dengan sungguh-sungguh harus mempunyai tekad yaitu apapun yang 

terjadi akan menyelesaikan belajarnya, karena apabila menyelewengkan 

waktu berarti awal dari suatu kegagalan. Dengan demikian cara belajar 

yang terencana dan terjadwal rapi itu akan menjadi kebiasaan hidup 

sehari-hari yang mempunyai nilai sangat positif. 

9) Buatlah Suatu Rencana Kerja 

Sebelum tidur hendaknya membuat rencana kerja secara tertulis 

untuk hari-hari berikutnya. Dengan adanya suatu rencana kerja yang sudah 

tersusun dengan rapi dan dengan pembagian kerja maka akan selalu cukup 

waktu untuk belajar. Dengan rencana kerja yang teliti kita dapat 

menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. 

10) Menggunakan Waktu 

Dalam melakukan kegiatan belajar hendaknya menggunakan 

waktu yang seefektif dan seefisien mungkin. Siswa hendaknya tidak 

melakukan suatu tugas lebih dari satu secara serempak dan jangan sampai 

menunda dalam menyelesaikan suatu tugas karena tugas yang diundur 

sering tidak dikerjakan. Oleh karena itu, siswa hendaknya menggunakan 

waktu sebaik mungkin karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali 

lagi. Dengan demikian siswa hendaknya berusaha untuk  menggunakan 

waktu yang benar-benar efisien dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan 

yang bemanfaat. 
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11) Belajar Keras Tidak Merusak 

Siswa yang ingin berhasil hendaknya belajar dengan sungguh-

sungguh, penuh konsentrasi dan menggunakan waktu secara tepat, dengan 

demikian tidak akan merusak. Belajar harus dengan serius akan tetapi 

tetap rileks, tidak tegang dan terlalu diforsir. Belajar yang merusak apabila 

demi mencapai target belajar yang telah ditetapkan seorang siswa 

memaksakan diri menggunakan waktu tidur untuk belajar, menggunakan 

waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugas atau PR dan sebagainya. 

Belajar tidak harus diforsir, dengan melaksanakan kegiatan belajar 

sungguh-sungguh selama 4-8 jam sehari dengan teratur dan sesuai dengan 

rencana kerja yang sudah terjadwal dengan baik sudah cukup untuk 

memberikan hasil yang memuaskan. 

12) Cara Mempelajari Buku 

Kegiatan belajar pada intinya banyak dilakukan dengan membaca 

buku pelajaran dan buku-buku penunjang lainnya. Seorang siswa harus 

mempunyai ketrampilan dan mau berlatih dengan sungguh-sungguh 

sehingga membaca buku akan menjadi suatu kebiasaan yang 

menyenangkan 

13) Mempertinggi Kecepatan Membaca 

Banyak siswa yang berprestasi rendah karena kurang pandai dalam 

membaca buku. Seorang siswa harus mempunyai kecepatan membaca 

sekurang-kurangnya 200 kata permenit. Kemampuan membaca buku 

dengan cepat dan dapat menyerap sepenuhnya apa yang dibaca, 

merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Kecepatan seseorang dalam membaca dapat ditingkatkan asal ada 

kemauan keras untuk berlatih secara teratur. Di samping itu harus 

menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghambat 

kecepatan membaca yang selama ini sering dilakukan oleh siswa.  

Saran-saran untuk mempertinggi efisiensi membaca menurut 

Slameto (1995:81) adalah sebagai berikut : 
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a) Baca suatu pelajaran seluruhnya dengan cepat untuk mengetahui 
garis-garis besarnya. 

b) Baca lebih lambat untuk kedua kalinya untuk membahas, bagian-
bagiannya serta menyelidiki hubungannya dengan keseluruhannya. 
Perhatikan (cacat, beri garis) hal-hal yang pokok. Membaca harus 
selalu dengan pensil. 

c) Ulangi dan camkan apa yang telah dibaca (active resall). 
d) Buat rangkuman. 

Adapun untuk melatih kecepatan membaca, seorang siswa dapat 

melakukannya dengan membaca buku-buku pengetahuan sesering 

mungkin dan membiasakan diri untuk menumbuhkan hasrat untuk senang 

membaca. Hasrat untuk membaca akan tumbuh pada diri siswa yang 

memahami dan menyadari betapa pentingnya membaca dan meyakini 

bahwa dengan cara membaca yang baik maka pelajaran akan dapat 

dikuasai dengan baik pula. 

14) Jangan Membaca Belaka 

Membaca belaka tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada 

kita. Seorang siswa harus mengadakan reaksi terhadap apa yang telah 

dibacanya dan akan lebih baik apabila didiskusikan dengan teman yang 

lain. 

Yang paling penting dalam membaca adalah memahami apa yang 

telah kita baca atau memahami isinya. Menurut The Liang Gie (1998:17) 

ketrampilan membaca buku untuk memahami isinya dapat dibedakan 

menjadi 3 macam pembacaan yaitu :”1) membaca tersurat (to read the 

lines), 2) membaca tersirat (to read between the lines), 3) membaca 

tersorot (to read beyond the lines)”. 

Dari pendapat tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut : 

a) Membaca tersurat (to read the lines) 

Secara harfiah membaca tersurat berarti membaca baris-

baris (kalimat). Di dalam memahami suatu bacaan siswa hanya 

memperoleh pemahaman berdasarkan baris-baris kalimat yang 

tertulis saja. Siswa tidak membuat kesimpulan-kesimpulan 

mengenai apa yang tidak tertulis dalam suatu pernyataan tersurat. 

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



b) Membaca tersirat (to read between the lines) 

Secara harfiah membaca tersirat berarti membaca di antara 

baris-baris (kalimat). Jadi di dalam memahami suatu bacaan siswa 

berusaha mencari pengertian yang tersirat di antara pernyataan-

pernyataan yang tertulis. Siswa dapat menyimpulkan sesuatu hal 

yang tidak secara tegas dikemukakan dalam suatu kalimat. 

c) Membaca tersorot (to read beyond the lines) 

Secara harfiah membaca tersorot berarti membaca sesuatu 

di seberang baris-baris (kalimat). Dalam membaca tersorot 

seorang siswa dapat membayangkan kemungkinan penerapan 

gagasan yang dibacanya dari suatu pernyataan ke dalam suatu 

keadaan yang nyata. 

15) Cegah “Cramming” 

Kesalahan yang banyak dilakukan oleh seorang siswa adalah 

menumpuk pelajaran sampai pada saat akhir yaitu pada saat ulangan atau 

ujian sudah dekat, sehingga mereka diburu oleh waktu. Hal seperti inilah 

yang disebut dengan cramming. Untuk memahami suatu materi pelajaran 

dibutuhkan waktu yang cukup. Jadi, hendaknya siswa melakukan belajar 

secara rutin untuk mencegah cramming. 

16) Membuat Catatan 

Membuat catatan dari suatu mata pelajaran memerlukan suatu 

pemikiran. Catatan harus berupa rangkuman yang memberikan gambaran 

tentang garis-garis besar suatu pelajaran. Jadi pada saat belajar siswa 

harus mencoba memahami dan mencamkan isi pelajaran. 

 

c. Metode Belajar Yang Baik 

Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Cara-cara yang dipakai siswa dalam belajar akan menjadi 

kebiasaan. Kebiasaan belajar siswa akan berpengaruh terhadap belajar itu 

sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (1995:82) mengemukakan 

bahwa : 
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Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan 
ketrampilan, cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. 
Kebiasaan belajar juga akan mempengaruhi belajar itu sendiri. Kebiasaan 
belajar itu terdiri dari pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca 
dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi dan 
mengerjakan tugas. 

Berdasarkan pendapat tersebut, kegiatan dan hasil belajar sangat 

dipengaruhi oleh cara-cara yang digunakan oleh siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar yang kemudian menjadi kebiasaan yang tidak dapat 

ditinggalkan oleh siswa. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik 

akan memiliki prestasi yang baik pula, sebaliknya siswa yang memiliki 

kebiasaan belajar yang kurang baik, maka prestasi yang dicapai oleh siswa 

tersebut juga kurang optimal. 

Maka dari itu, keberhasilan belajar seseorang banyak tergantung pada 

kebiasaan belajar yang teratur dan berkesinambungan. Kebiasaan tersebut 

dimulai dari usaha-usaha belajar yang signifikan dan lazim dilakukan dalam 

proses belajar. Menurut Sofchah Sulistyawati (2001:47) kebiasaan-kebiasaan 

tersebut terdiri dari : 

1) Cara mengikuti pelajaran di sekolah 
2) Belajar sendiri 
3) Belajar kelompok 
4) Cara belajar dengan buku 
5) Sikap menghadapi ulangan / ujian 

The Liang Gie (1998:7) juga berpendapat bahwa “cara belajar yang 

baik kalau telah difahami, dikuasai dan dilaksanakan oleh siswa merupakan 

ketrampilan belajar”. Ketrampilan tersebut terdiri dari : 

1) Ketrampilan membaca 
2) Ketrampilan berfikir 
3) Ketrampilan berbahasa 
4) Ketrampilan mengikuti pelajaran 
5) Ketrampilan mencatat bacaan 
6) Ketrampilan memanfaatkan perpustakaan 
7) Ketrampilan menempuh ujian 
8) Ketrampilan memusatkan perhatian 
9) Ketrampilan menghafal pelajaran 
10)  Ketrampilan mengelola waktu  

            11)  Ketrampilan mengatur diri 
12) Ketrampilan melakukan penelitian 
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13)  Ketrampilan mengarang karya ilmiah 

Dengan demikian, cara atau kebiasaan belajar yang baik perlu 

difahami, dikuasai dan dilaksanakan oleh siswa agar mencapai prestasi belajar 

yang optimal. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat di simpulkan 

bahwa cara-cara terpenting dalam belajar terdiri atas cara mengikuti pelajaran 

di sekolah/kelas, cara mengatur waktu dan membuat jadwal belajar, cara 

membaca buku, cara membuat ringkasan, cara menghafal, cara mengulangi 

pelajaran, cara mempersiapkan dan mengikuti ujian. 

Usaha-usaha belajar yang disebutkan di atas pada prinsipnya harus 

dimulai oleh siswa sendiri dengan penuh disiplin, dan disadari benar-benar 

bahwa semua itu merupakan kebutuhan sendiri. Cara-cara belajar tersebut 

dapat penulis jelaskan satu per satu sebagai berikut : 

1) Cara mengikuti pelajaran di sekolah/ kelas 

Agar memperoleh hasil yang optimal dalam mengikuti pelajaran 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu persiapan sebelum 

berangkat ke sekolah dan aktivitas siswa di kelas. Sebelum pelajaran 

dimulai hendaknya seorang siswa harus mempersiapkan diri baik secara 

fisik maupun secara psikis. Secara fisik siswa harus dalam kondisi yang 

sehat, karena belajar tanpa didukung oleh kesehatan yang baik akan sulit 

mencapai hasil yang optimal. Secara psikis siswa harus sudah siap secara 

mental untuk menerima pelajaran. 

Untuk memudahkan siswa dalam menerima dan memahami bahan 

pelajaran yang diberikan oleh guru menurut Sofchah Sulistyowati 

(2001:48-49) adalah : 

a) Bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas 
hendaknya dibaca dan lebih dipahami lagi di rumah. Kalau 
ternyata masih ada yang belum dipahami segeralah dicatat dan 
disiapkan untuk ditanyakan pada jam tatap muka pelajaran 
tersebut pada waktu berikutnya. 

b) Sebelum berangkat ke sekolah periksalah alat-alat atau 
perlengkapan pelajaran yang dibutuhkan dan datanglah pada 
waktu yang lebih cepat agar mendapatkan tempat yang mudah 
untuk mendengarkan dan memahami penjelasan guru. 
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c) Usahakan konsentrasi dapat terpusat pada penjelasan guru secara 
penuh, kemudian penjelasan-penjelasan yang dianggap penting 
agar dicatat garis bawahnya, untuk dikembangkan sendiri setelah 
jam pelajaran selesai atau setelah di rumah. 

d) Apabila ada tugas dari guru yang harus dikerjakan di rumah (PR) 
sementara dirinya merasa belum jelas, maka mintalah penjelasan 
seperlunya kepada guru tersebut agar nanti bisa mengerjakan di 
rumah dengan baik dan benar. 

e) Setelah guru meninggalkan ruangan kelas, sebaiknya hasil catatan 
dicocokkan dengan catatan milik teman. Sekiranya ada keterangan 
yang tidak sama, bisa disamakan atau didiskusikan lebih dahulu 
untuk diperoleh mana yang benar. 

f) Apabila ada jam pelajaran yang kosong atau waktu luang lainnya 
biasakan untuk berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku-
buku yang dapat menambah wawasan atau penguasaan materi 
pelajaran. 

2) Cara mengatur waktu dan membuat jadwal belajar 

Sebagian besar siswa mengalami masalah dalam mengatur waktu 

belajar. Hal ini dikarenakan mereka kurang memiliki keteraturan dan 

disiplin untuk menggunakan waktu secara efisien. Kesulitan penggunaan 

waktu disebabkan siswa kurang dapat memanfaatkan waktunya untuk 

bermacam-macam kegiatan dan tidak mengetahui waktu-waktu terbaik 

untuk belajar, selain itu siswa tidak mempunyai rencana belajar yang 

tepat. 

Seorang siswa harus membuat jadwal atau rencana kegiatan 

beserta waktu untuk mengerjakannya, agar memiliki keteraturan dalam 

belajar. Jadwal sangat penting bagi seorang siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slameto (1995:82) mengatakan, “Jadwal sangat berpengaruh 

terhadap belajar siswa”. 

Menurut Slameto (1995:82) bahwa “Jadwal adalah pembagian 

waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang setiap 

harinya”. Pembuatan jadwal harus disusun sebaik mungkin, sehingga 

siswa tidak merasa terikat oleh jadwal yang dibuat sendiri. Jika dirasa ada 

yang kurang sesuai hendaknya segera disesuaikan sehingga benar-benar 

baik dan dapat dilaksanakan. 
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 Cara-cara membuat jadwal yang baik menurut Slameto (1995:82-

83) adalah sebagai berikut : 

a) Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan 
tidur, belajar, makan, mandi, olahraga dan lain-lain. 

b) Menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap 
hari. 

c) Merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan 
jenis-jenis mata pelajarannya dan urutan-urutan yang harus 
dipelajari. 

d) Menyelidiki waktu-waktu mana yang dapat dipergunakan untuk 
belajar dengan hasil terbaik. Setelah waktu diketahui, kemudian 
dipergunakan untuk mempelajari pelajaran yang dianggap sulit. 
Pelajaran yang dianggap mudah dipelajari pada jam belajar yang 
lain. 

e) Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu-ragu 
untuk memulai pekerjaan, termasuk juga belajar. 

Supaya belajar dapat berjalan dengan baik dan berhasil, maka dari 

itu seorang siswa perlu mempunyai jadwal belajar yang baik dan 

melaksanakannya dengan teratur, disiplin dan efisien. 

3) Cara membaca buku 

Membaca berpengaruh besar terhadap kegiatan belajar, sehingga 

hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah dengan cara membaca 

buku. Menurut The Liang Gie (1998:11) mengemukakan bahwa 

“Membaca adalah serangkaian kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan 

dengan penuh perhatian untuk memahami  sesuatu keterangan yang 

disajikan kepada indera penglihatan dalam bentuk lambang huruf dan 

tanda lainnya”. Berdasarkan pengertian tersebut, membaca bukanlah 

kegiatan mata untuk memandang serangkaian kalimat dalam bahan 

bacaan, tetapi kegiatan pikiran memahami suatu keterangan melalui indera 

penglihatan. 

Ciri-ciri membaca secara efisien menurut The Liang Gie (1998:12) 

adalah sebagai berikut : 

a) Mempunyai kebiasaan membaca yang baik, misalnya memusatkan 
perhatian secara sungguh-sungguh ketika membaca (tidak sambil 
mendengarkan radio) atau duduk tegak pada meja belajar (tidak 
membaca sambil tiduran di atas sofa atau tiduran sambil 
membaca). 
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b) Membaca secara cepat. 
c) Dapat menangkap dan memahami isi dari bahan bacaannya. 
d) Seusai membaca dapat mengingat butir-butir gagasan utama dari 

bahan bacaannya. 

Kegiatan membaca menurut The Liang Gie (1998:12-13) dapat 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 

a) Membaca ragam hiburan 

Membaca ragam hiburan adalah membaca cerita-cerita 

seperti novel atau majalah hiburan. Pembacaan dilakukan secara 

urut dari awal cerita sampai tahap akhir. Tujuan utamanya ialah 

untuk menikmati cerita itu dan menghargai kemampuan pengarang 

mengolah alur kisahnya sehingga merupakan kebulatan yang 

indah, selesai, atau mencapai puncaknya. Membaca ragam hiburan 

ini mudah dilakukan karena tidak memerlukan latar belakang 

kemampuan tertentu. 

b) Membaca ragam sepintas 

Membaca ragam sepintas adalah membaca secara cepat 

yang kadang-kadang disertai melompat-lompat terhadap suatu 

bahan bacaan. Pembacaan dapat dilakukan ke depan dan ke 

belakang atau secara silang menyilang. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh gambaran selayang pandang mengenai apa yang 

diuraikan dalam sesuatu bahan bacaan atau untuk menemukan 

suatu keterangan yang memang sejak semula dicari dalam bacaan 

itu. 

c) Membaca ragam belajar 

Membaca ragam belajar adalah membaca buku-buku 

pelajaran dan bahan-bahan bacaan lainnya dalam suatu bidang 

pengetahuan. Pembacaan perlu dilakukan secara cermat dan bila 

perlu diulang beberapa kali. Tujuannya adalah untuk menangkap, 

memahami, dan mengingat berbagai pengetahuan dalam suatu 

cabang ilmu. Menurut The Liang Gie (1998:14-15) tata langkah 

membaca ragam belajar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 
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1) Buku dibaca dari pagina pertama sampai terakhir secara 
berturut-turut. 

2) Membaca dari permulaan, tetapi selama buku itu belum 
selesai dibaca, seorang siswa berulang-ulang membacanya 
lagi dari permulaan. 

3) Buku dibaca secara melompat-lompat. 

Metode membaca yang banyak dipakai dalam kegiatan 

belajar adalah metode SQ3R yaitu Survey (meninjau), Question 

(mengajukan pertanyaan), Read (membaca), Recite (menghafal), 

dan Review (mengingat kembali). Untuk menambah wawasan dan 

memperdalam materi selain membaca buku yang telah ditentukan, 

siswa perlu membaca buku-buku penunjang. 

Dalam membaca seringkali setelah selesai membaca tidak 

mengerti  apa yang baru saja dibaca. Hal ini menunjukkan dalam 

membaca belum efektif dan efisien. Agar siswa dapat membaca 

secara efisien, maka perlu memiliki cara belajar yang baik. 

Kebiasaan membaca tersebut menurut The Liang Gie yang dikutip 

oleh Slameto (1995:84) adalah sebagai berikut: memperhatikan 

kesehatan membaca, ada jadwal, membuat tanda-tanda/ catatan-

catatan, memanfaatkan perpustakaan, membaca sungguh-sungguh 

semua buku-buku yang perlu untuk setiap mata pelajaran sampai 

menguasai isinya, dan membaca dengan konsentrasi penuh. 

4) Cara membuat ringkasan 

Tujuan pembuatan ringkasan adalah untuk mengambil intisari dari 

suatu uraian atau pokok pikiran yang kemudian ditulis dengan singkat 

dalam kata-kata yang dapat dihubungkan dengan pokok pikiran lainnya 

yang telah diringkas. Ringkasan sangat berguna bagi siswa karena dengan 

ringkasan akan memudahkan siswa memahami suatu materi yang panjang 

lebar, dengan hanya membaca ringkasannya yang berisi pokok-pokoknya 

saja. 

Untuk dapat membuat ringkasan yang baik seorang siswa harus 

betul-betul memahami uraian yang akan diringkas. Menurut The Liang 
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Gie (1985:115) cara atau pedoman membuat ringkasan yang baik adalah 

sebagai berikut : 

a) Sewaktu membaca suatu bab dari buku, garislah kalimat-kalimat 
yang pokok atau yang dianggap penting di bawahnya dengan 
potlot berwarna. 

b) Setelah selesai membaca, kalimat-kalimat tersebut hendaknya 
disalin secara berurutan di atas kertas. 

c) Membaca kalimat-kalimat yang sudah ditulis di kertas tadi sambil 
menyelipkan kata-kata penghubung yang perlu sehingga ada 
pertalian yang lancar antara kalimat-kalimat itu. 

d) Jika kalimat-kalimat masih terlalu panjang dan banyak, maka 
dapat diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih singkat yang 
memuat arti yang sama. 

5) Cara menghafal/ mengingat 

Menghafal dalam belajar pada dasarnya bukanlah tujuan utama, 

akan tetapi yang lebih penting adalah memahami/mengerti pelajaran. 

Menghafal pelajaran juga penting dalam belajar, dalam hal ini hafal bukan 

hanya hafal kata demi kata tetapi harus paham/mengerti betul dengan apa 

yang siswa hafalkan. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:44) “Ilmu 

pengetahuan yang  bersifat hafalan diakui sebagai bahan yang siap pakai, 

terutama untuk menjawab soal-soal ujian/tentamen yang menghendaki 

jawaban yang bersifat hafalan”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa siswa yang memahami dan hafal suatu konsep, maka dengan 

mudah untuk menggunakannya sewaktu-waktu dalam menjawab soal. 

Syarat-syarat untuk menghafal bahan pelajaran dengan baik 

menurut Slameto (1995:86) sebagai berikut : 

a) Menyadari sepenuhnya tujuan belajar. 
b) Mengetahui betul-betul tentang makna bahan yang dihafal. 
c) Mencurahkan perhatian sepenuhnya sewaktu menghafal. 
d) Menghafal secara teratur sesuai kondisi badan yang sebaik-

baiknya serta daya serap otak terhadap bahan yang harus dihafal. 

Proses mengingat memegang peranan penting dalam menghafal 

materi pelajaran. Siswa akan sukar menghafal materi pelajaran, jika 

mempunyai daya ingat yang sangat rendah. Daya ingat yang kuat akan 

sangat mendukung ketahanan dalam hafalan seseorang. Menurut The 
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Liang Gie (1995:163-164) metode menghafal pelajaran pada pokoknya 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Menghafal dengan melalui pandangan mata saja. Bahan pelajaran 
itu dipandang atau dibaca di dalam batin dengan penuh perhatian 
sambil otak bekerja untuk mengingat-ingat. 

b) Menghafal dengan terutama melalui pendengaran telinga. Dalam 
hal ini bahan pelajaran itu dibaca dengan suara yang cukup keras 
untuk dimasukkan ke dalam ingatan melalui telinga. 

c) Menghafal dengan melalui gerak-gerak tangan, yaitu dengan jalan 
menulis-nulis di atas kertas dengan potlot atau menggerak-
gerakkan ujung jari di atas meja sambil pikiran berusaha 
menanamkan bahan pelajaran itu. 

Menghafal dapat dilakukan dengan cara diam tetapi otaknya 

berusaha untuk mengingat-ingat, dengan membaca keras/mendengarkan 

dan dengan cara menulisnya. Hal ini tergantung pada kemampuan masing-

masing siswa dan daya serap otak yang mempunyai keterbatasan. 

6) Cara mengulangi pelajaran 

Materi pelajaran tidak dapat dikuasai oleh siswa hanya dengan 

satu kali mengikuti pelajaran saja, sehingga materi tersebut perlu diulang-

ulang agar tertanam dalam otaknya. Dalam mengulangi pelajaran 

hendaknya sedikit demi sedikit tetapi secara teratur dan kontinyu. 

Slameto (1995:85) mengemukakan bahwa “Mengulangi besar 

pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan (review) 

bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap 

tertanam dalam otak seseorang”. Berdasarkan pendapat tersebut, 

dinyatakan bahwa dengan mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari 

akan menjadi lebih bermakna dan memahami bahan pelajaran yang 

diulang secara sungguh-sungguh. 

Belajar dengan cara mengulangi bahan pelajaran yang baru diserap 

dapat dibantu dengan membandingkannya dengan buku paket atau buku 

penunjang lainnya. Cara tersebut bertujuan untuk memudahkan tingkat 

pemahaman dan juga penjelasan yang diberikan oleh guru biasanya akan 

menjadi lebih jelas apabila kita mengulangi pelajaran sendiri. 
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7) Cara mempersiapkan dan mengikuti ujian  

Dalam kegiatan belajar, bagi siswa ujian dapat mendorong untuk 

membaca dan mengulangi pelajaran dan mendidik siswa untuk percaya 

diri pada kemampuannya sendiri. Bagi guru juga sangat penting artinya, 

karena setelah ujian maka guru akan dapat mengetahui hasil usaha 

pengajarannya dan kemudian dapat memperbaiki cara mengajarnya. 

Ujian pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ujian lisan 

dan ujian tertulis. Dalam menghadapi ujian siswa harus benar-benar 

mempersiapkan diri baik materi yang akan diujikan maupun persiapan 

mental yang matang. Secara umum persiapan-persiapan dalam ujian 

meliputi dua macam yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka 

pendek. Persiapan jangka panjang di mulai dengan belajar sebaik-baiknya 

sejak awal pelajaran, sedangkan persiapan jangka pendek adalah persiapan 

beberapa saat sebelum ujian. 

Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi indicator 

variabel cara belajar siswa adalah cara mengikuti pelajaran di sekolah/ 

kelas, cara mengatur waktu dan membuat jadwal belajar, cara membaca 

buku, cara membuat ringkasan, cara mengingat/ memahami, cara 

mengulangi pelajaran, cara mempersiapkan dan mengikuti ujian. 

 

d. Asas-Asas Dalam Belajar 

Cara belajar yang efisien mengandung asas-asas tertentu yang tidak 

saja harus dipahami oleh siswa, melainkan harus dihayati sepanjang masa 

belajarnya. The Liang Gie (1985:57) mengemukakan tentang pedoman bagi 

siswa dalam belajar bahwa “Prinsip dalam belajar itu sekurang-kurangnya 

menyangkut tiga hal yaitu keteraturan, disiplin dan konsentrasi”. 

Prinsip-prinsip dalam belajar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Keteraturan  

Pokok pangkal yang pertama dari cara belajar yang baik ialah 

keteraturan. Belajar secara teratur akan menjadikan siswa memperoleh 

hasil yang baik. Belajar secara teratur meskipun yang dipelajari hanya 
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sedikit akan lebih memberikan manfaat yang besar daripada belajar 

dengan cara sekaligus dengan bahan yang terlalu banyak. Siswa harus 

teratur mengikuti pelajaran, membaca buku dan membuat catatan yang 

baik. 

2) Disiplin 

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam segala hal termasuk 

belajar. Disiplin akan menciptakan kemauan untuk belajar secara 

teratur. Melalui jalan berdisiplin, siswa dapat melaksanakan pedoman-

pedoman yang baik dalam belajar termasuk didalamnya adalah cara 

belajar yang baik. 

3) Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal 

dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. 

Dalam belajar, konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu 

mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang 

tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut. 

 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

a. Pengertian Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Istilah status sosial ekonomi sebenarnya telah lama dipergunakan 

untuk menunjukkan posisi seseorang dalam sistem prestise yang ada di 

masyarakat. Menurut tinjauan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:962) 

secara harfiah status memiliki definisi “keadaan atau kedudukan (orang, badan 

dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya”, 

sedangkan menurut Phil Astrid S. Susanto (1999:75) “Status adalah meru-

pakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada yang 

menempati kedudukan tadi”. Tentang status, ahli lain Soeleman B. Taneko 

(1990:131) memberikan konsep mengenai status sebagai berikut : 

Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang (kelompok orang) dalam 
suatu kelompok (kelompok yang lebih besar) sehubungan dengan orang 
lain dalam kelompok yang lebih besar itu status merekomendasikan 
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perbedaan martabat yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu 
meliputi paling sedikit satu individu …” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa status 

adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang mem-

bedakan martabat dari orang satu terhadap lainnya. 

Sosial dalam bahasa latin berasal dari socius yang berarti kawan atau 

teman dan societes yang berarti masyarakat. Manusia tidak lepas dari 

kehidupan berteman dan bermasyarakat, sebagai makhluk sosial maka ia akan 

berintegrasi dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya dan keluarga 

merupakan bentuk sosial pertama kehidupan anak di mana di dalamnya akan 

terbentuk adanya situasi sosial. Menurut Gerungan (1996:72) dijelaskan 

bahwa yang dimaksud “situasi sosial adalah setiap situasi dimana saling 

hubungan antara manusia satu dengan manusia lain”. 

Status sosial menurut Cohen (1983:76) adalah “kedudukan individu 

dalam suatu kelompok atau sebagai suatu tingkat sosial dari suatu kelompok 

dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya”, sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto (2001:239) “status sosial artinya tempat seseorang secara 

umum dalam masyarakatnya, prestisenya dengan orang-orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-ke-

wajibannya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa status 

sosial adalah kedudukan individu dalam suatu kelompok atau suatu tingkat 

sosial dalam bermasyarakat, prestisenya dengan orang-orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya. 

Ekonomi berarti ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan atau ilmu yang membicarakan tentang 

kebutuhan hidup sehari-hari dan bagaimana cara mendapatkannya. Tentang 

ilmu Ekonomi Gerardo P. Sicat dan H. W. Arndt (1990:4) menjelaskan 

sebagai berikut : “Sebagai studi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

kesejahteraan materiil manusia”, sedangkan Djoerban Wachid (1994:2) 

memberikan pengertian ekonomi sebagai berikut : “Ekonomi ialah suatu 
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pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hidupnya 

bermasyarakat khususnya yang berhubungan dengan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan”. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi 

orang tua adalah suatu kedudukan orang tua dalam hidup bermasyarakat 

ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

b. Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dalam kehidupan di masyarakat kondisi sosial ekonomi masing-

masing keluarga tentu berbeda dengan yang lainnya, tidak ada lapisan 

masyarakat yang homogen atau serba sama. Dengan demikian kita dapat 

mengatakan bahwa dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan masyarakat 

yang dapat membedakan satu dengan yang lain.  

Setiap negara mempunyai sistem lapisan atau sistem status atau kelas 

sosial yang tidak sama atau berbeda-beda. Di negara-negara industri modern 

yang keadaan masyarakatnya cukup kompleks berakibat terdapat beberapa 

sistem status. Seperti Amerika Serikat pembagian status atau kelas sosial 

didasarkan atas tiga indikator pokok yaitu : pendapatan, pekerjaan atau 

jabatan, serta pendidikan. Selain itu ditambah faktor lain seperti ras, agama, 

jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, dan latar belakang keluarga. 

Menurut Soerjono Soekanto (2001:263) status sosial ekonomi 

seseoarang diukur dari :    

1) Ukuran kekayaan 
2) Ukuran kekuasaan 
3) Ukuran kehormatan 
4) Ukuran ilmu pengetahuan 

Dari pengertian diatas dapat peneliti jelaskan satu persatu sebagai 

berikut : kekayaan adalah harta benda atau materi yang dimiliki oleh 

seseorang. Kekuasaan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang karena 

kedudukannya dalam masyarakat, lembaga atau suatu perusahaan yang 

dipimpinnya. Kehormatan adalah kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang 
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karena pembawaan atau kedudukan atau hal lain yang dianggap oleh orang 

lain sesuatu yang terpandang. Ilmu pengetahuan adalah tingkat pendidikan 

seseorang baik pendidikan formal maupun non formal. 

Pendapat lain tentang kriteria untuk menentukan status sosial ekonomi 

seseorang dalam masyarakat adalah dikemukakan oleh Richard Centers yang 

dikutip oleh Phil Astrid S. Susanto (1999:68) yaitu berdasarkan :                                                                                          

1) Bentuk rumah, ukuran serta kondisi perawatannya 
2) Wilayah tempat tinggal atau lingkungan 
3) Pekerjaan atau profesi yang dipilih seseorang 
4) Sumber pendapatan  

Penelitian lain menggunakan berbagai kriteria sosial ekonomi untuk 

membedakan berbagai golongan sosial seperti : jabatan, jumlah dan sumber 

pendapatan, tingkat pendidikan, agama, jenis dan luas rumah, lokasi rumah, 

asal keturunan, partisipasi dalam organisasi, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan status sosial seseorang. 

Dalam kaitannya dalam pembagian kelas sosial, Abu Ahmadi 

(1991:110) mengatakan bahwa klas-klas sosial dapat dibedakan menjadi 3 

macam antara lain : 

1) Upper-class : klas ini sikap terhadap anak adalah bangga dan menaruh 
penghargaan. Anak diharapkan untuk membantu keluarganya, mereka 
berjuang agar mereka dapat mendidik anak sebaik mungkin, baik 
secara jasmani, sosial maupun intelektual. 

2) Midle-class : di sini tidak diadakan penyelidikan. 
3) Lower-class : di sini keinginan-keinginan seperti upper-class kurang 

karena alasan-alasan ekonomi dan sosial. 

Bertitik tolak dari pendapat diatas, status sosial ekonomi orang tua 

dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan 

kriteria yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya status sosial 

ekonomi orang tua yaitu : pendidikan orang tua, pekerjaan dan penghasilan 

keluarga, pemilikan barang/kekayaan, jumlah anggota keluarga dan macam 

kebutuhannya. Aspek-aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, artinya bahwa 

untuk menetapkan tingkat atau status sosial ekonomi masing-masing keluarga 

kita tidak hanya melihat dari satu aspek saja, melainkan kita harus 

menghubungkan satu aspek dengan aspek yang lain. Pendidikan orang tua, 
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tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki atau dicapai oleh orang tua 

dimungkinkan akan membawa pengaruh pada anak-anaknya. Pekerjaan orang 

tua dan penghasilan keluarga menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan 

keluarga, sedangkan materi atau kekayaan merupakan petunjuk tingkat 

kemakmuran suatu keluarga. 

Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi 

adalah tingkatan kedudukan orang tua yang diberikan oleh kelompok 

masyarakat atau suatu kebudayaan tertentu. Tingkat atau kedudukan tersebut 

ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, dan kelas sosial. Di sini dapat digaris 

bawahi status dan kondisi ekonomi dapat membedakan keluarga satu dengan 

yang lainnya. 

 

c. Peranan Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kehidupan 

di lingkungan dimana dia berada baik lingkungan fisik, psikis maupun 

spiritual baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Keluarga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan seseorang dimana 

keluarga memberikan pengaruh yang paling besar dalam pembentukan 

kepribadian anak. Dalam pembentukan pribadi anak dipengaruhi oleh 

kehidupan seseorang dimana ia tinggal dan bermasyarakat. Didalam keluarga, 

manusia akan belajar memperhatikan keinginan orang lain, belajar bekerja 

sama, bantu membantu, gotong royong dan lain sebagainya. Keluarga 

merupakan kelompok sosial, maka di dalamnya akan terjadi tindakan sosial. 

Phil Astrid S. Susanto (1999:2) mengemukakan bahwa :” …..tindakan sosial 

dimaksudkan untuk mempunyai pengaruh terhadap tindakan dan sikap orang 

lain, dan bahwa karenanya faktor orang lain itu diperhitungkan dalam 

tindakan semulanya”. 

Keluarga yang ekonominya rendah kemungkinan akan menyebabkan 

anak-anaknya kekurangan gizi dan kebutuhannya kurang terpenuhi. Dapat 

diasumsikan, misalnya status sosial ekonomi yang berkecukupan akan 

cenderung menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. Disamping 
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itu pemberian fasilitas belajar juga cukup, misalnya ruang belajar yang 

nyaman, tersedianya komputer, buku-buku dan sebagainya, sebaliknya 

keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi rendah, mereka mempunyai 

kecenderungan kurang memperhatikan anaknya. Hal ini dimungkinkan karena 

mereka cenderung mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, 

disamping lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan primernya. Padahal 

fasilitas belajar anak sangat penting bagi keberhasilan belajarnya, meskipun 

asumsi diatas tidak benar karena perkembangan pendidikan anak banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Asumsi diatas juga didukung oleh pendapat Gerungan (1999:181) 

yang mengatakan bahwa “keluarga yang berada dalam status sosial ekonomi 

serba kecukupan, maka orang tua mencurahkan perhatiannya lebih mendalam 

kepada pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak disulitkan perkara-perkara 

kebutuhan primer”. Status sosial ekonomi keluarga bukan merupakan faktor 

mutlak yang mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, namun status sosial 

ekonomi keluarga tetap dikatakan sebagai suatu faktor yang penting. Menurut 

hasil penelitian Alwin & Thornton dalam bukunya M. Dimyati Mahmud 

(1990:99) mengemukakan bahwa “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”. 

Interaksi sosial atau hubungan antar keluarga erat kaitannya dengan 

keadaan sosial ekonomi keluarga tersebut. Kehidupan sosial ekonomi 

keluarga yang layak akan tercipta suasana yang baik dan dimungkinkan dapat 

membawa dampak dalam proses belajar bagi anak-anak dalam keluarga 

tersebut. Pendidikan dan keluarga keduanya tidak dapat dipisahkan dari 

kondisi sosial ekonomi keluarga dimana dalam memenuhi kebutuhan anak 

untuk sekolah seperti terpenuhinya buku-buku pelajaran yang dibutuhkan, alat 

transportasi dan kebutuhan anak yang menunjang kegiatan belajar. 

Dengan demikian status sosial ekonomi orang tua akan berpengaruh 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Status sosial ekonomi orang tua yang 
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tinggi mempunyai kecenderungan lebih memperhatikan pendidikan anak-

anaknya, sedangkan orang tua yang berstatus sosial ekonomi rendah biasanya 

tingkat perhatian pada anak-anaknya rendah dan pemahaman terhadap 

pendidikan anak-anaknyapun juga rendah. 

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dalam penelitian ini indikator 

yang digunakan untuk menentukan status sosial ekonomi orang tua adalah 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang tua, materi/kekayaan dan 

macam-macam kebutuhan. 

  

Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Keseluruhan dari proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Dalam kegiatan belajar diharapkan 

terjadi adanya perubahan sebagai akibat menjalankan usaha yang ditujukan 

dengan adanya kemampuan yang disebut prestasi. Pengertian Prestasi Belajar 

menurut Zainal Arifin (1990:3-4) bahwa “Prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu Prestatie, kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha”. Sedangkan W.S. Winkel (1999:39) berpendapat “Prestasi 

adalah bukti keberhasilan yang dapat dicapai. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi merupakan hasil keberhasilan usaha yang dicapai. 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (1991:121) mengartikan “Belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”. A. 

Suhaenah Suparno (2001:2) juga berpendapat bahwa “Belajar merupakan 

suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif per-manen sebagai 

akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya”. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang 

baru dalam diri individu itu sendiri sebagai akibat dari upaya-upaya yang 

dilakukan dengan lingkungannya. 

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



Perubahan dalam diri siswa dapat berupa perubahan tingkah laku yang 

berwujud pengetahuan, sikap, ketrampilan dan perubahan tersebut akan 

tampak pada prestasi belajar siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1999:787) “Prestasi Belajar berarti penguasaan ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru”. Sutratinah Tirtonegoro (2001:43) 

berpendapat bahwa “Prestasi Belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu”. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan Prestasi Belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

belajar yang menunjukkan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dinyatakan dengan angka yang diberikan oleh guru. 

 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa merupakan suatu bukti keberhasilan dari usaha 

belajar yang dapat diketahui setelah siswa yang bersangkutan menyelesaikan 

suatu aktivitas belajar tertentu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar antara lain yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono (1991:130) sebagai berikut : 

1) Faktor Internal 
Yang tergolong faktor internal adalah : 
a) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 
pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 
diperoleh yang terdiri atas faktor intelektif meliputi faktor 
potensial yaitu kecerdasan dan bakat, serta faktor kecakapan nyata 
yaitu prestasi yang telah dimiliki dan faktor non intelektif meliputi 
unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, 
kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis 
2) Faktor Eksternal 

Yang tergolong faktor eksternal adalah : 
a) Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan kelompok. 
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b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 
kesenian 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 
iklim  

d) Faktor spiritual dan keamanan 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Dimyati Mahmud (1990:87) menyebutkan bahwa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik adalah sebagai berikut : 

           “1)  Status sosial ekonomi orang tua 

2) Perbedaan-perbedaan sosial ekonomi dalam kemampuan intelektual 

motivasi 

3) Perbedaan-perbedaan sosial ekonomi dalam kesempatan”. 

 

c. Kegunaan Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang penting dan sangat 

diperlukan oleh seorang siswa sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan 

dalam kegiatan belajarnya sehingga siswa dapat mengambil langkah-langkah 

yang harus diambil berkaitan dengan belajarnya. Berkaitan dengan prestasi 

belajar, Cronbach dalam bukunya Zainal Arifin (1990:4) mengemukakan 

bahwa “Kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya, tergantung kepada ahli 

dan versinya masing-masing, namun diantaranya adalah sebagai berikut“: 

1) Sebagai umpan balik bagi pendidikan dalam mengajar 
2) Untuk keperluan diagnotis 
3) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan 
4) Untuk keperluan seleksi 
5) Untuk keperluan penempatan dan penjurusan 
6) Untuk menentukan isi kurikulum 
7) Untuk menentukan kebijakan sekolah 

Kegunaan prestasi tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa dan guru dapat mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan, misalnya dalam pencapaian prestasi tidak mencapai 

target yang direncanakan, perlu adanya pengayaan dalam materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga siswa dapat dengan mudah menerima materi 

yang disampaikan.  
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d. Mata Pelajaran Akuntansi 

Akuntansi sangat berperan dalam membantu kelancaran aktivitas 

perusahaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi 

yang diperlukan oleh para manajer suatu perusahaan adalah informasi 

akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi semakin banyak dipelajari oleh para 

usahawan dan diajarkan mulai dari sekolah menengah sampai perguruan 

tinggi. 

Kata Akuntansi (Accounting) berasal dari bahasa Inggris “to account” 

yang artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan dari pengelola 

perusahaan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya untuk menjalankan kegiatan perusahaan. 

Pengertian Akuntansi menurut Henry Simamora (2000:4) berpendapat 

bahwa, “Akuntansi (accounting) adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, 

dan pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi 

(perusahaan ataupun bukan perusahaan) kepada para pemakai informasi yang 

berkepentingan”. Soemarso S.R. (2004:3) juga mendefinisikan Akuntansi 

sebagai, “…Proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi 

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas 

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu 

proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian-

kejadian ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi para pemakai informasi yang berkepentingan. 

Mata pelajaran akuntansi adalah salah satu bagian dari kelompok mata 

pelajaran ekonomi yang diberikan kepada siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo 

yang duduk di kelas XI IPS. Secara garis besar akuntansi dibagi menjadi 

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan terdapat 

informasi keuangan yang berwujud laporan keuangan, terutama ditujukan 

kepada pihak ekstern perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen terdapat 

informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak intern perusahaan. 
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Berdasarkan pembagian akuntansi tersebut yang merupakan bahan 

ajar bagi siswa SMA lebih banyak mengarah kepada akuntansi keuangan. 

Mata pelajaran akuntansi SMA berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

siswa dalam beraktivitas, dengan cara mengenali berbagai kenyataan dan 

peristiwa-peristiwa akuntansi seperti transaksi jual beli, laporan keuangan, 

memahami konsep dan berlatih memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di 

lingkungan masyarakat sekitar. Mata pelajaran akuntansi dianggap sulit oleh 

siswa SMA karena di dalam mempelajari dibutuhkan ketelitian, keuletan dan 

ketrampilan menghitung dan pemikiran yang baik dibandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya. 

 

Kerangka Pemikiran 

Hubungan Cara Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar (Y) 

Cara belajar siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Cara belajar antara siswa yang satu dengan yang lain sangatlah berbeda, karena 

hal ini tergantung pada latar belakang siswa. Dengan demikian prestasi yang 

diperoleh siswa juga tidak sama. Dengan cara belajar yang baik, maka kegiatan 

belajar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga prestasi yang diraih oleh siswa 

menjadi lebih baik. Cara belajar yang baik akan membantu siswa mempelajari dan 

memahamai materi pelajaran yang telah diterimanya. Di dalam belajar, jika siswa 

dapat mengembangkan cara belajar yang paling cocok dan paling baik bagi 

dirinya, maka dapat membantu meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) dengan  

Prestasi Belajar (Y) 

Kondisi sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh pada proses belajar 

mengajar atau pendidikan anak baik di sekolah maupun di rumah. Di dalam 

belajar anak membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang untuk 

kelancaran belajarnya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. 

Terpenuhi atau tidaknya hal tersebut tergantung pada kondisi atau keadaan sosial 

ekonomi orang tua siswa tersebut. Semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, 
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maka pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar akan lebih baik. Dengan demikian 

semakin besar kemungkinan belajarnya tidak banyak mengalami kesulitan atau 

hambatan yang berarti, maka hal ini akan menunjang dalam pencapaian prestasi 

yang optimal. 

 

Hubungan Cara Belajar (X1) dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) 

dengan Prestasi Belajar (Y) 

Prestasi belajar yang dicapai  seorang siswa merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa ada dua yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Cara belajar siswa juga ikut andil pengaruhnya dalam pencapaian prestasi 

belajar yang optimal. Semakin baik cara belajar siswa dalam kaitannya dengan 

proses belajar, maka akan membawa hasil belajar yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan siswa yang mempunyai cara belajar yang kurang baik. 

Keluarga yang keadaan ekonominya cukup, akan mampu memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan anaknya. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, 

siswa yang dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dapat dipastikan 

prestasi belajar yang akan diraihnya juga akan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.   Kerangka Pemikiran Hubungan  Cara Belajar dan Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Akuntansi. 

 

Cara Belajar  
(X1) 

Status Sosial 
Ekonomi Orang Tua 

(X2) 

PBM 

Prestasi 
Belajar 

Akuntansi  
(Y) 
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Keterangan : 

  : Alur Penelitian 

X1  : Variabel bebas 

X2  : Variabel bebas 

Y  : Variabel terikat 

 

 

Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002 : 64) 

“Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di 

atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang positif antara cara belajar dengan prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun 

ajaran 2006/2007. 

2. Ada hubungan yang positif antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 

3. Ada hubungan yang positif antara cara belajar dan status sosial ekonomi 

orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 

2006/2007. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo dengan dasar 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. SMA Negeri 3 Sukoharjo telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

melakukan kegiatan penelitian. 

b. SMA Negeri 3 Sukoharjo merupakan Sekolah Menengah Atas yang telah 

lama berdiri, sehingga memiliki jenjang kelas yang lengkap. 

c. Cara belajar yang digunakan siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo berbeda-

beda, sehingga prestasi yang dicapai juga berbeda. 

d. Status sosial ekonomi orang tua siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo berasal 

dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, sehingga tingkat 

pemenuhan kebutuhan belajar dalam meraih prestasi juga berbeda. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan dari penyusunan 

perencanaan sampai pada perbanyakan laporan hasil penelitian. Dengan 

pertimbangan masalah-masalah yang akan diteliti, maka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan penelitian di SMA Negeri 3 Sukoharjo direncanakan 

Agustus sampai dengan Januari, seperti tampak pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Skripsi 

Tahun 2006/2007 
Bulan  

 
Aktivitas  

8 9 10 11 12 1 
a. Persiapan Penelitian       
    1. Pengajuan Judul       
    2. Menyusun Proposal       
    3. Menyusun Perijinan       
    4. Menyusun Instrumen       
    5. Melaksanakan Try Out       
b. Pelaksanaan Penelitian       
    1. Mengumpulkan Data       
    2. Menyusun Data       
    3. Mengolah Data       
c. Penyusunan dan Penggandaan 
    Laporan dan Hasil Penelitian 

      

 

 

B. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

akan diteliti. Menurut Hadari Nawawi (1995:61) “Metode berarti cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah”. Penelitian 

(Research) menurut Sutrisno Hadi (1991:4) dapat didefinisikan sebagai usaha 

untuk menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan teknik serta alat-alat 

tertentu.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan metode penelitian 

adalah cara yang digunakan untuk memecahkan suatu rangkaian hipotesis dengan 

menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Hadari Nawawi (1995:62-82) 

mengemukakan bahwa, “metode yang digunakan untuk penelitian ada empat 

macam, yaitu : 

1. Metode histories 

2. Metode deskriptif 

3. Metode filosofis 

4. Metode eksperimen 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan korelasional. Menurut Hadari Nawawi (1995:63) “Metode 

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. 

Menurut Hadari Nawawi (1995:64) Metode deskriptif dapat digolongkan menjadi 

tiga bentuk, yaitu : 

a. Survey (Survey Studies) 

b. Studi Hubungan (Interrelationship studies) 

c. Studi Perkembangan (Development Studies). 

Studi hubungan dapat dipahami dengan kondisi yang baik, jika dilakukan 

dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Menurut 

Hadari Nawawi (1995:72-75) bahwa Studi hubungan ada tiga macam, yaitu : 

a. Studi kasus (case studies) 

b. Studi sebab akibat dan perbandingan (causal comparative studies) 

c. Studi korelasi (correlation studies). 

Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari 

sekelompok manusia, membuat gambaran dengan sistematis, faktual dan akurat 

mengenai faktor-faktor serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad (1998:140) bahwa, ciri-ciri 

pokok metode deskriptif adalah sebagai berikut : 

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

sekarang, pada masalah yang aktual. 

2. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis 

karena metode sekarang ini adalah metode analitik.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Seorang peneliti akan selalu berhubungan dengan populasi, karena 
populasi merupakan subjek penelitian yang menjadi sumber dasar penelitian. 
Pengertian populasi menurut Hadari Nawawi (1995:141) bahwa,“ Populasi adalah 
keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda- benda, 
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hawan, tumbuh- tumbuhan, gejala- gejala, nilai test atau peristiwa sebagai  sumber 
data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian”. Menurut 
Suharsimi Arikunto  (2002:108)  bahwa “ Populasi adalah keseluruhan obyek 
penelitian”. Berdasarkan pendapat diatas dapat simpulkan bahwa  populasi adalah 
jumlah keseluruhan anggota obyek penelitian yang menyediakan sumber data 
dengan karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 
Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari empat kelas dengan jumlah 
166 siswa, dengan perincian sebagai berikut : kelas XI IPS1 : 42 siswa, kelas XI 
IPS2 : 42 siswa, kelas XI IPS3 : 40 siswa, kelas XI IPS4 : 42 siswa. 

 

2. Sampel 

Populasi yang jumlahnya besar tidak mungkin diteliti seluruhnya, karena 

mengingat banyaknya waktu dan biaya yang dibutuhkan, sehingga seseorang 

menetapkan sampel. Oleh karena itu, besarnya sampel ditentukan berdasarkan 

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

wakil dari populasi yang akan diteliti”. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad 

(1990:93) “Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Sampel adalah 

sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi yang akan diteliti. 

Pengambilan sampel biasanya ditentukan terlebih dahulu besarnya sampel 

yang baik. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:112) sebagai berikut : 

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

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan sampel sebesar 38% 

dari populasi dengan alasan bahwa populasi tersebut bersifat heterogen dan 

jumlahnya dirasa cukup representatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 166 

siswa sehingga besarnya sampel 63 siswa dengan perincian : 38% dari siswa kelas 

XI IPS1 = 15,96 dibulatkan 16 siswa, 38% dari siswa kelas XI IPS2 = 15,96 
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dibulatkan 16 siswa, 38% dari siswa kelas XI IPS3 = 15,2 dibulatkan 15 siswa, 

38% dari siswa kelas XI IPS4  = 15,96 dibulatkan 16 siswa. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian yang mempunyai populasi lebih dari 100, diambil sebagian saja 

sebagai sampel sehingga berbentuk penelitian sampel. Penelitian yang penulis 

lakukan adalah penelitian sampel, sehingga diperlukan sampling. Menurut Hadari 

Nawawi (1995:152) berpendapat bahwa, “Teknik Sampling adalah cara untuk 

menemukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 

dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dari 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi”. 

Ada dua macam teknik sampling menurut Sutrisno Hadi (1991:75-86) 

yaitu sebagai berikut : 

a) Random Sampling 
1) Cara Undian 
2) Cara Ordinal 
3) Randomisasi dari tabel bilangan random 

b) Non Random Sampling 
1) Proporsional Sampling 
2) Stratified Sampling 
3) Purposive Sampling 
4) Quota Sampling 
5) Double Sampling 
6) Area Sampling 
7) Cluster Sampling 
8) Combined Sampling 

Berdasarkan pengertian teknik sampling tersebut, maka dalam penelitian 

ini digunakan teknik random sampling proporsional dengan cara undian, dimana 

besarnya sub-sampel sesuai dengan sub-populasi dan subjek yang ditentukan dari 

setiap sub-populasinya diambil secara random. Alasannya untuk memberikan 

kesempatan yang sama pada setiap individu dalam populasi untuk menjadi 

anggota sampel dari populasi penelitian yang berjumlah banyak. Langkah-langkah 

pengambilan sampel dengan cara undian adalah sebagai berikut : 

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



a. Membuat daftar nama yang berisi semua siswa kelas XI IPS yang dipakai 

sebagai populasi. 

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

kemudian dimasukkan dalam daftar nama siswa. 

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

d. Menggulung kertas tersebut. 

e. Memasukkan gulungan kertas tersebut ke dalam kaleng. 

f. Mengocok kaleng tersebut. 

g. Satu per satu gulungan kertas tersebut dikeluarkan dari kelas XI IPS1 

sebanyak 16 siswa, kelas XI IPS2 sebanyak 16 siswa, kelas XI IPS3 

sebanyak 15 siswa dan kelas XI IPS4 sebanyak 16 siswa, sampai semua 

berjumlah 63 siswa kemudian baru mencatat nama-nama siswa yang 

menjadi sampel tersebut.  

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Masalah dapat dipecahkan secara tuntas apabila peneliti memiliki data 
yang valid dan reliabel, maka perlu menggunakan suatu teknik pengumpulan data 
yang tepat dan handal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan 
berhasil tidaknya suatu penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:198-206) 
ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk suatu penelitian, 
antara lain : 

1. Metode Tes. 
2. Metode Kuesioner/angket 
3. Metode Wawancara 
4. Metode Observasi 
5. Metode Dokumentasi 

 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode angket dan metode 

dokumentasi. 

1. Metode Angket 

a. Pengertian Angket 

Metode angket merupakan metode untuk memperoleh data dengan 

cara memberikan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang dijawab 

oleh subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto 
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(2002:128) berpendapat bahwa “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang perbandingan atau hal-hal yang diketahui”. Sedangkan 

menurut Kartini Kartono (1996:217) mengemukakan bahwa, “Angket adalah 

penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan 

umum (orang banyak), dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, 

diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban 

(tanggapan, respons) tertulis seperlunya”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

adalah suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan 

informasi atau keterangan tertulis dari responden sesuai dengan jawaban 

seperlunya. 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan dalam metode angket 

adalah cara belajar (X1) dan status sosial ekonomi orang tua (X2). 

b. Jenis- jenis Angket 

Angket dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan sudut 

pandang yang digunakan. Suharsimi Arikunto (2002:128-129) berpendapat  

bahwa angket dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain : 

1) Dipandang dari cara menjawabnya, dapat dibedakan menjadi: 
(a) Angket Terbuka yaitu angket yang memberikan kesempatan 

kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
(b) Angket Tertutup yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang ada. 
2) Dipandang dari jawaban yang diberikan, dapat dibedakan menjadi: 

(a) Angket Langsung yaitu jenis angket dimana responden 
memberikan jawaban tentang dirinya sendiri. 

(b) Angket Tidak Langsung yaitu jika responden memberikan 
jawaban tentang orang lain. 

3) Dipandang dari bentuknya, dapat dibedakan menjadi: 
(a) Angket Pilihan Ganda yaitu angket yang telah disediakan 

jawabannya. 
(b) Angket Isian yaitu angket yang diberikan kesempatan kepada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
(c) Check List yaitu daftar dimana responden hanya membubuhkan 

tanda check (√ ) pada kolom yang sesuai. 
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(d)  Rating Scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pertanyaan yang 
diikuti kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, 
misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.  

 
Pada penelitian ini jenis angket atau kuesioner yang digunakan adalah 

angket tertutup yaitu angket yang sudah disediakan jawaban oleh peneliti 
sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang ada. 

c. Langkah-langkah Penyusunan Angket 

Langkah-langkah dalam penyusunan angket menurut Sanapiah Faisal 

(1981:30-31) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Spesifikasi Data dan Sumbernya 

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan 

angket adalah melakukan spesifikasi data dan sumbernya. Spesifikasi 

data disesuaikan dengan lingkup masalah dan tujuan penelitian yang 

akan dilakukan. Spesifikasi data dan sumbernya akan langsung 

menentukan apa-apa yang akan ditanyakan dalam angket, dan kepada 

siapa angket ditujukan. 

2) Menyusun Angket 

Menyusun angket berarti membuat item-item pertanyaan atau 

pernyataan, membuat petunjuk pengisian angket dan membuat surat 

pengantar. 

a) Membuat Item-Item Pertanyaan atau Pernyataan 

Sehubungan dengan hal ini, maka prosedur yang akan  

ditempuh adalah sebagai berikut : 

(1) Merencanakan atau Menetapkan Jumlah Item Angket 

Setelah merencanakan atau menetapkan jumlah 

item angket kemudian dirumuskan ke dalam variabel dan 

indikator. Berdasarkan variabel dan indikator yang telah 

dirumuskan, maka langkah selanjutnya menyusun kisi-kisi 

angket. Maksud dari penyusunan kisi-kisi angket adalah 

untuk mempermudah pembuatan item-item pernyataan/ 

pertanyaan. 
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Tabel 2. Kisi-kisi Angket Cara Belajar 

No Item  

Prediktor 

 

Indikator Positif Negatif 

Banyak 

Item 

Cara Belajar 
adalah jalan 
untuk 
memperoleh 
perubahan 
tingkah laku 
yang baru 
dengan 
serangkaian 
kegiatan sebagai 
hasil 
pengalamannya 
sendiri dalam 
interaksi dengan 
lingkungannya. 

1. Cara mengikuti 
pelajaran di kelas 

2. Cara mengatur 
waktu dan membuat 
jadwal belajar 

3. Cara membaca buku 
4. Cara membuat 

ringkasan 
5. Cara menghafal 
6. Cara mengulangi 

pelajaran 
7. Cara 

mempersiapkan dan 
mengikuti ujian 

 

1,5,9 
 

2,8 
 
 

6,21,24 
17,34 

 
15,19 

11,16,28 
 

20,25,30 
 

3,10,13 
 

4,14 
 
 

12,29,35 
31,33 

 
7,22 

18,23,36 
 

26,27,32 

6 
 
4 
 
 
6 
4 
 
4 
6 
 
6 

 Jumlah   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

No Item  

Prediktor 

 

Indikator Positif Negatif 

Banyak 

Item 
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Status Sosial 
Ekonomi Orang 
Tua adalah suatu 
kedudukan 
orang tua dalam 
hidup 
bermasyarakat 
ditinjau dari segi 
pemenuhan 
kebutuhan 
keluarga dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
 

1. Tingkat Pendidikan 
2. Jenis Pekerjaan 
3. Pendapatan 
4. Macam-macam 

kebutuhan 
5. materi / kekayaan 

1,2 
3,4 

9,10,11 
12,13,14 

 
21,22 

5,6 
7,8 

15,16,17 
18,19,20 

 
23,24 

4 
4 
6 
6 
 
4 

 Jumlah   24 

 

(2) Merumuskan atau Membuat Item 

Berdasarkan kisi-kisi angket yang telah dibuat, 

maka dirumuskan item-item pertanyaan/ pernyataan. 

Kriteria item yang digunakan adalah item positif dan 

negatif. Responden hanya diperkenankan memilih satu 

jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. 

(3) Pemberian Skor Angket 

Menurut Joesmani (1988:62-67) ada beberapa 

teknik pengukuran sikap yang sering digunakan, yaitu : 

(a) Skala Sikap Thurstone 

(b) Skala Sikap Likert 

(c) Rating Scales dan Semantic Differential 

Pemberian skor penilaian angket berpedoman pada 

skala likert, dimana responden akan diminta untuk 

menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap 

isi pernyataan/ pertanyaan dalam lima kategori jawaban, 

yaitu : a) Sangat Setuju (SS), b) Setuju (S), c) Ragu-ragu 

(R), d) Tidak Setuju (TS), e) Sangat Tidak Setuju (STS). 
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Pemberian untuk bobot nilai pernyataan positif 

adalah sebagai berikut : 

Alternatif Jawaban   Bobot Nilai  

Sangat Setuju           5 

Setuju                        4 

Ragu-ragu            3 

Tidak Setuju           2 

Sangat Tidak Setuju           1 

Sedangkan bobot nilai negatif kebalikannya yaitu 

sebagai berikut : 

Alternatif Jawaban   Bobot Nilai 

Sangat Setuju                  1 

Setuju                       2 

Ragu-ragu           3 

Tidak Setuju          4 

Sangat Tidak Setuju          5 

  Pada penelitian ini menghilangkan alternatif 

jawaban ragu-ragu, dengan alasan untuk menghindari 

responden yang tidak berpendapat. Hal ini berdasarkan 

pendapat Sutrisno Hadi (1991:20) sebagai berikut : 

Pertama, kategori (c) mempunyai arti ganda, bisa 
diartikan belum dapat memutuskan atau memberikan 
jawaban, bisa juga diartikan netral, setuju pun tidak, 
atau balikan ragu-ragu. Kategori jawaban yang ganda 
ini tentu saja tidak diharapkan dalam suatu instrumen. 
Kedua, tersedianya jawaban yang dengan itu 
menimbulkan kecenderungan menjawab ketengah, 
terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas 
kecenderungan jawabannya, kearah setuju ataukah 
kearah tidak setuju. 
Ketiga, maksud kategorisasi jawaban adalah terutama 
untuk melihat kecenderungan pendapat responden, 
kearah setuju atau kearah tidak setuju. Jika tersedia 
kategori jawaban (c) akan menghilangkan banyak data 
penelitian sehingga mengurangi banyaknya informasi 
yang dapat dijaring dari para responden. 
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Pemberian penilaian untuk tiap-tiap alternatif 

jawaban disesuaikan dengan kriteria item. Pemberian 

bobot nilai pernyataan positif adalah sebagai berikut : 

 Alternatif Jawaban  Bobot Nilai 

 Sangat Setuju          4 

Setuju                 3 

Tidak Setuju          2 

Sangat Tidak Setuju         1 

Sedangkan untuk bobot nilai negatif, kebalikan 

yaitu sebagai berikut : 

Alternatif Jawaban  Bobot Nilai 

Sangat Setuju          1 

Setuju           2 

Tidak Setuju          3 

Sangat Tidak Setuju         4 

 

b) Membuat Pedoman atau Petunjuk Pengisian 

Petunjuk atau pedoman pengisian angket yang disusun, 

berfungsi sebagai pembimbing responden dalam hal menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket, sehingga 

petunjuk harus jelas, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa 

yang sederhana. 

c) Membuat Surat Pengantar 

Surat pengantar yang dimaksud adalah kesediaan 

responden untuk mempelajari angket yang dikirim peneliti, 

mengisi angket sesuai dengan petunjuk pengisian dan 

menyelesaikan pengisian angket dalam batas waktu yang 

diharapkan. 

3) Uji Coba Angket 

Sebelum angket digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sebenarnya, maka perlu diujicobakan terlebih dahulu. Angket sebagai 
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alat pengumpul data harus baik yaitu data yang dikumpulkan dapat 

menggambarkan variabel yang diteliti dan sebagai alat pembuktian 

hipotesis Suharsimi Arikunto (2002:144) menyatakan bahwa, 

“Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 

valid dan reliabel”. 

a) Uji Validitas 

Pengertian Validitas menurut Suharsimi Arikunto 

(2002:144) adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan sesuai instrumen”. Dari pengertian di atas, 

validitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dikatakan valid 

akan mempunyai tingkat validitas yang tinggi atau sebaliknya, dan 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pada penelitian ini untuk menguji validitas angket dengan 

validitas internal. Validitas internal dapat dilakukan dengan cara 

analisis butir yang berfungsi untuk menguji validitas setiap butir 

dengan skor total. Skor butir dipandang dengan nilai X dan skor 

total dipandang sebagai nilai Y. Untuk menguji validitas, penulis 

menggunakan teknik korelasi Produck Moment dari Person 

(Suharsimi Arikunto, 2002:146) dengan rumus: 

  

 )1/()1(

/
2

2

--- knR

kR  rxy =  2
1

2
1

11

)(

))((

YXn

YXYXn

S-S
SS-S

 

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 

X : Skor item 

Y : Skor total 
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rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

ΣX  : Jumlah Skor- skor X 

ΣY : Jumlah Skor- skor Y 

ΣXY   : Jumlah dari hasil kali skor- skor X dan Y yang    

dipasangkan 

ΣX2 : Jumlah dari skor- skor X yang dikuadratkan 

ΣY2 : Jumlah dari skor- skor Y yang dikuadratkan 

N : Jumlah subyek 

Hasil uji coba terhadap angket yang diujicobakan pada 20 siswa 

atau N = 20, maka rtabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan 

0,444 sehingga item dinyatakan valid jika rxy > 0,444. Hasil 

analisis setiap item untuk angket cara belajar yang telah digunakan 

menunjukkan bahwa dari 36 item terdapat 5 item yang tidak valid 

yaitu nomor 15,19,30,33, dan 36, sedangkan untuk angket status 

sosial ekonomi orang tua menunjukkan bahwa dari 24 item 

terdapat 4 item yang tidak valid yaitu nomor 3,7,17 dan 22. 

Selanjutnya untuk item yang tidak valid tersebut dihapuskan atau 

dihilangkan. 

b) Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan mempunyai taraf reliabilitas 

tinggi, jika alat tersebut dikenakan pada kelompok yang sama 

memberikan hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. 

Menurut Hadari Nawawi (1995:129) “Sebuah test dikatakan 

reliabel apabila test tersebut sebagai alat pengukur mampu 

memberikan hasil yang relatif tetap apabila dilakukan secara 

berulang pada sekelompok individu yang sama”. Suharsimi 

Arikunto (2002:154) mengemukakan bahwa, “Reliabilitas merujuk 

pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik”. Selain itu, Suharsimi Arikunto 

(2002:156) juga berpendapat bahwa “Koefisien reliabilitas dapat 
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dihitung dengan berbagai rumus yaitu : 1) Spearman-Brown, 2) 

Flanagan, 3) Rulon, 4) K – R. 20, 5) K – R. 21, 6) Hoyt dan 7) 

Alpha. Rumus 1 sampai dengan 6 digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya 1 dan 0. Rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. Rumus 

Alpha yang digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas 

(Suharsimi Arikunto, 2002:171) adalah sebagai berikut : 
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Keterangan: 

r11 : Reliabilitas Instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2 : Jumlah Variasi butir 

Σσ1
2 : Varians Total 

Nilai rhit yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtab untuk 

mengetahui harga tersebut signifikan atau tidak. Apabila diperoleh 

rhit > rtab maka reliabel angket terpenuhi. Hasil uji reliabel angket 

cara belajar diperoleh rhit > rtab yaitu 0,952 > 0,444, maka dapat 

dikatakan bahwa angket yang digunakan reliabel. Hasil uji reliabel 

angket status sosial ekonomi orang tua diperoleh rhit > rtab yaitu 

0,879 > 0,444, maka dapat dikatakan bahwa angket yang 

digunakan reliabel. Perhitungan reliabel item dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan 

mempelajari dokumen yang ada. Hadari Nawawi (1995:133) berpendapat bahwa 

“Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
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tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, dan lain-lain”. Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:206) “Metode dokumentasi yaitu mencari data 

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

majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya”. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data mengenai prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Langkah yang dilakukan sesudah mengumpulkan data adalah menganalisis 
data. Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data 
untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik dengan teknik korelasi dan 
regresi ganda.  

Ada beberapa tugas pokok dari analisis regresi ganda dalam penelitian ini 
agar dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Sutrisno Hadi (2001:2) 
mengemukakan tugas pokok analisis regresi linier ganda adalah : 

1. Mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor 
2. Menguji apakah korelasi itu signifikan ataukah tidak 
3. Mencari persamaan garis regresi 
4. Menemukan sumbangan relatif antar sesama prediktor, jika prediktornya 

lebih dari satu. 

Data yang akan dianalisa dengan menggunakan analisis regresi diperlukan 
beberapa syarat. Menurut Sudjana (2001:167) syarat-syarat yang harus memenuhi 
adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk regresi linier atau tidak 
2. Keberartian regresi, khususnya mengenai koefisien arah regresi 
3. Sampel yang berupa data berpasangan X dan Y diambil memenuhi 

ketentuan-ketentuan, misalnya sifatnya acak dan ditentukan berdasarkan 
ukuran sampel N normal 

4. Untuk setiap kelompok harga prediktor X yang diberikan, responden Y 
independen dan berdistribusi normal 

5. Untuk tiap kelompok X yang diketahui, varians dimisalkan sama. 

Berikut adalah penjabaran dari uji prasyarat : 

 

1. Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan 
dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak. Menurut Sudjana 
(2001:13) dengan uji chi kuadrat dapat dihitung dengan rumus sebagai 
berikut : 

Х2 = 
fh

fhfo 2)( -
S  

Keterangan: 

X2  : Chi Kuadrat 

fo  : Variabel Observasi 

fh  : Variabel yang diharapkan 

Setelah harga X2
hitung ditemukan, dikonsultasikan dengan X2

tabel pada taraf 
signifikansi 5% dan dk = k-3. Keputusan uji normalitas ini adalah apabila 
harga X2

hit < X2
tab maka data yang diperoleh berdistribusi normal, 

sebaliknya apabila X2
hit > X2

tab maka data yang diperoleh tidak berdistribusi 
normal. 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sudjana (2001:17) 
mengatakan “Uji linearitas variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y yaitu 
untuk mengetahui tingkat kelinearitas atau mengetahui bahwa setiap 
peningkatan variabel X juga diikuti peningkatan variabel Y dengan 
menetapkan harga – harga”. 

1) JK (G)  =  
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2) JK (TC)  = JK(S) - JK(G). dimana 

    JK (S)  = JK(T) – JK(a) – JK (b/a) 

    JK (T)  = ΣY2 

    JK (a)  = 
n
Y )( 2S

 

    JK (b/a)  = b
þ
ý
ü

î
í
ì SS

-S
n

YX
YX

))(( 1
1  

    b   = 
2

1
2

1

11

)(

))((

YXn

YXYXn

S-S
SS-S

 

3)  df (TC)  =  k – 2 
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4)  df (G)  =  n- k 

5) RJK (TC)  = 
)(
)(

TCdk
TCJK

 

6) RJK (G)   = 
)(
)(

Gdk
GJK

 

7) Fhitung  = 
)(
)(

GRJK
TCRJK

 

Keterangan: 

JK (G)   =  Menyatakan jumlah kuadrat 

JK (TC)  =  Menyatakan jumlah kuadrat tuna cocok 

Df         = Derajat kebebasan (setiap variabel mempunyai 
derajat berbeda- beda) 

        Untuk tuna cocok (TC) : k-2 

         Untuk tuna galat   : n-2 

RJK (TC)  =  Menyatakan rata- rata jumlah kuadrat 

RJK (G)  =  Menyatakan rata- rata jumlah kuadrat galat  

Setelah harga Fhitung ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel 

pada taraf signifikansi 5% dan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k). 
Apabila diperoleh Fhitung < Ftabel, maka dinyatakan bahwa bentuk regresi 
linier tetapi sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka bentuk regresi tersebut 
tidak normal. 

 

c. Uji Indepedensi 

Uji Indepedensi adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 
koefisien korelasi sederhana antara dua variabel X1 dan X2. Koefisien 
korelasi digunakan untuk mengetahui berapa kuat hubungan antara 
variabel-variabel tersebut. Menurut Sudjana (2001:385) Rumus koefisien 
korelasi sebagai berikut: 

 rx 1 x 2
= 

{ }{ }222
1

2
1

11
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nn
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Keterangan: 

rx1x2   = Koefisien korelasi antar dua prediktor 

X             = Jumlah skor prediktor 

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

pada taraf signifikansi 5% dan N = 63. Maka keputusan uji indepedensi ini 
adalah apabila rx 1 x 2

> rtabel berarti ada hubungan yang berarti antara X1 
dengan X2, dan sebaliknya apabila rx 1 x 2

< rtabel berarti tidak ada hubungan 
yang berarti. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Pertama dan Kedua 

Analisis yang digunakan pada pengujian hipotesis pertama dan 
kedua ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variable X dan Y dengan 
rumus korelasi sederhana. Menurut Sudjana (2001:47) pengujian hipotesis 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1) Koefisien korelasi sederhana X1 terhadap Y 

ry1  =  
{ }{ }22
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2) Koefisien korelasi sederhana X2 terhadap Y 

ry2  =  
{ }{ }22
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Keterangan: 

n = Menyatakan jumlah data observasi 

X  = Variabel prediktor 

Y = Variabel kriterium 

ry1 = Koefisien korelasi X1 dan Y 

ry2 = Koefisien korelasi X2 dan Y 

b. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Menguji hipotesis ketiga menggunakan rumus regresi ganda, dengan 
rumus sebagai berikut: 

Ỳ = a0 + a1X1 + a2X2 

Koefisien-koefisien a0, a1, dan a2 menurut Sudjana (2001:107) dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a0
   = _

C
_

U - a1

_

C  - a2
_

C 2 
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Keterangan: 

X = Rata- rata variabel X 

Y  = Rata- rata variabel Y 

Apabila rhit > rtab maka hipotesis dapat diterima atau terbukti, sebaliknya 
apabila rhit < rtab berarti hipotesis ditolak. 

c. Menghitung koefisien korelasi multipel antara kriterium Y dengan 

prediktor X1 dan X2 menurut Sutrisno Hadi (2001:25) menggunakan 

rumus: 

Ry )2,1(
= 

2
2211

SU
USC+USC aa

 

Keterangan: 

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

a1  = Koefisien prediktor X1 

a2  = Koefisien prediktor X2 

∑X1Y  = Jumlah produk antara X1 dan Y 

∑X2Y  = Jumlah produk antara X2 dan Y 

∑Y2  = Jumlah kuadrat kriterium Y 

d. Melakukan uji Signifikasi antar kriterium Y dengan prediktor X1 dan X2 

menurut Sudjana (2001:108) digunakan rumus : 

F = 
)1/()1(

/
2

2

--- knR
kR

 

Keterangan: 

F         = harga F garis regresi 

N        = jumlah  sampel 

k  = banyaknya variabel bebas 

R2      =koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktornya 
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Apabila Fhit < Ftab berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, sebaliknya apabila Fhit > Ftab berarti 

ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Deskripsi Data  

Deskripsi Data Umum 

 

Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Sukoharjo 

SMA Negeri 3 Sukoharjo secara resmi berdiri pada tanggal 15 Juli 

1991 atas dasar Peraturan Daerah Nomor 0246/0/1991. SMA Negeri 3 

Sukoharjo bukan merupakan sekolah yang langsung berdiri sebagai SMA 

Negeri tetapi SMA Negeri 3 Sukoharjo awalnya adalah Sekolah Pendidikan 

Guru (SPG) Sukoharjo berdasarkan adanya Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 0342/U/1989 tentang alih fungsi Sekolah Pendidikan 

Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.  

Sekolah ini berdiri pada tahun 1968 dan tahun 1991 Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG) berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sampai sekarang. Sejak awal berdirinya sampai sekarang SMA Negeri 3 

Sukoharjo menempati gedung bekas SPG Sukoharjo yang beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman No. 197, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten 

Sukoharjo, Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593064. Di SMA Negeri 3 

Sukoharjo memiliki tanah seluas 23.000 m2 dan bangunan seluas 4.221 m2, 

halaman atau taman seluas 5.000 m2, lapangan olahraga 6.000 m2 dan kebun 

seluas 7.789 m2. SMA Negeri 3 Sukoharjo di buka pada tahun 1989 dan 

terakhir di renovasi tahun 2003. 

 

Perkembangan SMA Negeri 3 Sukoharjo 

Pada awal berdiri sampai sekarang, SMA Negeri 3 Sukoharjo telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Lokasi sekolah yang strategis dan mudah dijangkau 

serta prestasi sekolah baik akademik maupun non akademik yang senantiasa 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun membuat SMA Negeri 3 

Sukoharjo menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sukoharjo. Pada 

72 
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tahun ajaran 2006/2007, siswa kelas X berjumlah 140 orang laki-laki dan 180 

orang perempuan. Siswa kelas XI berjumlah 136 orang laki-laki dan 179 orang 

perempuan dan siswa kelas III berjumlah 128 laki-laki dan 172 orang perempuan. 

Masing-masing terbagi dalam kelas X menjadi 8 kelas, kelas XI Bahasa 1 kelas, 

XI IPA 3 kelas, XI IPS 4 kelas dan III Bahasa 1 kelas, III IPA 3 kelas, III IPS 4 

kelas. 

SMA Negeri 3 Sukoharjo memiliki 70 orang tenaga guru, yang masing-masing 

memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (Sarjana), bahkan ada beberapa guru yang 

telah menempuh S2. Untuk tenaga ketatausahaan SMA Negeri 3 Sukoharjo 

memiliki 10 orang tenaga ketatausahaan, selain itu juga memiliki 6 orang tenaga 

khusus untuk pelayanan bimbingan dan konseling. SMA Negeri 3 Sukoharjo juga 

memiliki tenaga khusus untuk melayani perpustakaan dan menjaga kebersihan 

serta keamanan. Jenis sarana yang berupa ruang/ gedung yang dimiliki SMA 

Negeri 3 Sukoharjo adalah sebagai berikut : 

1) Ruang belajar sebanyak 24 kelas yang terdiri dari ; 8 ruang kelas X, 8 

ruang kelas IPS, 6 ruang kelas IPA, dan 2 ruang kelas Bahasa. 

2) Ruang Kepala Sekolah 

3) Ruang Guru 

4) Ruang Ketrampilan 

5) Ruang Laboratorium 

6) Ruang Layanan Bimbingan dan Konseling 

7) Laboratorium Bahasa 

8) Laboratorium Fisika 

9) Laboratorium Biologi 

10) Laboratorium IPA 

11) Laboratorium Komputer 

12) Ruang Perpustakaan 

13) Aula / Gedung Serbaguna 

14) Ruang UKS 

15) Masjid 

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



SMA Negeri 3 Sukoharjo memiliki komite sekolah; komite sekolah dilibatkan 

dalam pembuatan penyusunan perencanaan RAPBS dan dalam usaha 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu komite sekolah juga 

memfasilitasi hubungan kerjasama dalam pengembangan sekolah. Sekolah 

melibatkan orang tua siswa dalam menyusun perencanaan program sekolah dan 

dalam pelaksanaan program peningkatan mutu. Sekolah juga melaporkan 

pelaksanaan program kerja kepada orang tua siswa dan komite sekolah. 

 

Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Sukoharjo 

Struktur organisasi sekolah merupakan susunan orang-orang yang mempunyai 

wewenang sebagai pelaksana dan penanggung jawab suatu bidang tertentu dan 

ikut membantu pelaksanaan proses belajar mengajar agar berjalan secara lancar, 

tertib dan teratur. Pembagian tugas pada suatu organisasi sekolah dilakukan 

untuk mempertegas dan memperjelas tanggung jawab masing-masing bagian 

dalam organisasi tersebut. Kerjasama antara bidang satu dengan bidang lainnya 

diperlukan guna mencapai visi dan misi serta tujuan sekolah. Struktur organisasi 

SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 3 SUKOHARJO 
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TAHUN AJARAN 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Garis komando 

  : Garis koordinasi 

 

Gambar 2. Struktur SMA Negeri 3 Sukoharjo 
Sumber : Kantor Tata Usaha SMA Negeri 3 Sukoharjo 

 

 

Visi dan Misi Sekolah 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukoharjo 

Kepala Sekolah 
Drs. Ngatiman 

 

Komite Sekolah 

Wks Kurikulum 
Dra. Sosilowati 

Wks Kesiswaan 
Sumiharso, S.Pd 

Wks Sarpras 
Drs. Sartono 

Wks Humas  
Hj. Suliyah, S.Pd  

TU 
Sulastri, SE 

Koor. Lab 
Sri  

Sabandriyah 

Koor. BP 
Dra. Anik 
Maryati 

Koor. UKS 
Siti 

Rokhanah 

Perpust. 
Dwi  

Ediati, S.Pd 

Guru-guru SMA N 3 SKH 

Siswa Kelas X Siswa Kelas XI Siswa Kelas XII 
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1) Visi SMA Negeri 3 Sukoharjo 

Visi yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Sukoharjo sebagai lembaga 

pendidikan formal adalah “Mewujudkan sekolah yang unggul dan bertanggung jawab 

(akuntabel)”. 

2) Misi SMA Negeri 3 Sukoharjo 

Menumbuhkembangkan wawasan dan semangat keunggulan, 

menyelenggarakan PBM yang efektif, mendorong dan membantu warga sekolah 

mengembangkan wawasan dan sikap positif terhadap wiyata mandala untuk 

mewujudkan ketahanan sekolah yang semakin tangguh, melaksanakan inovasi 

pendidikan, mengembangkan sistem penilaian, meningkatkan efektifitas kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dan pilihan, meningkatkan jumlah tamatan yang 

melanjutkan ke pendidikan tinggi, meningkatkan panca tertib dan meningkatkan 

kesiapan, kemampuan keikutsertaan siswa dalam olimpiade MIPA. 

 

Deskripsi Data Khusus 

Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka data 

yang penulis peroleh dari analisis data akan disajikan secara terperinci. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 63 dari populasi 166 siswa kelas 

XI SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. Penelitian ini terdiri 

dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang 

pertama adalah cara belajar (X1) dan variabel bebas kedua adalah status 

sosial ekonomi orang tua (X2), sedangkan variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah Prestasi Belajar siswa (Y). Deskripsi data khusus dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Data Cara Belajar (X1) 

Data mengenai cara belajar diperoleh dengan menggunakan metode angket 

tertutup dari 63 responden. Berdasarkan data penelitian yang terkumpul 

mengenai cara belajar tampak pada lampiran 16 halaman 135.       

Nilai tertinggi   : 114  Median  : 90,24 

Nilai terendah   : 61  Modus   : 89,2 
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Perhitungan prosentase tingkat cara belajar, dicari skor tertinggi cara belajar  

siswa = jumlah pernyataan x alternatif jawaban, yaitu : 36 x 4 = 144, dengan 

jumlah responden sebanyak 63 siswa, maka skor tertinggi dari penelitian ini 

adalah 63 x 144 = 9072. Jumlah skor variabel cara belajar (X1) berdasarkan 

pengumpulan data yang dilakukan sebanyak 5702 atau (SX1=5702), dengan 

demikian tingkat cara belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 

adalah 5702 : 9072 = 0,63 atau 63%. 

Berdasarkan tabel kerja uji normalitas variabel X1 (lampiran 19  halaman 141) 

diketahui bahwa data cara belajar siswa yang tertinggi frekuensinya terletak 

pada interval 85 - 92 sebanyak 23 siswa, sedangkan frekuensi terendah 

terletak pada interval 61 - 68 sebanyak 1 siswa. Untuk memperjelas distribusi 

frekuensi cara belajar, dapat dibuat tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Cara Belajar 

Frekuensi No. Kelas 
Interval 

Absolut Relatif 

Titik 
Tengah 

1. 109 - 116 2 3% 113 
2. 101 – 108 9 14% 105 
3. 93 – 100 14 22% 97 
4. 85 – 92 23 37% 89 
5. 77 – 84 10 16% 81 
6. 69 – 76 4 6% 73 
7. 61- 68 1 2% 65 
 Jumlah 63 100%  

 

Dari data tentang cara belajar, seperti tabel diatas, apabila dilihat dari 

kualitasnya maka tidak ada cara belajar terbaik yang dimiliki oleh siswa, cara 

belajar yang dirasa baik sebesar 92%, sedangkan 8% cara belajarnya masih 

kurang. Dengan demikian dari 63 siswa yang memiliki cara belajar dirasa baik 

sejumlah 58 siswa, sedangkan yang kurang sejumlah 5 siswa.  

Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dapat 

dilihat pada histogram yang menggambarkan sebaran frekuensi cara belajar 

seperti gambar berikut : 
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Gambar  3. Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Data Cara Belajar 

Memahami histogram diatas dapat diketahui bahwa dari 63 siswa apabila 

dilihat dari prestasi yang dicapai, siswa yang memiliki cara belajar cukup 

sebanyak 58 siswa dengan prestasi yang dicapai antara 7,0 – 10, sedangkan 

siswa yang memiliki cara belajar kurang sebanyak 5 siswa dengan prestasi 

yang dicapai antara 5,9 – 7,0. Dalam hal ini cara belajar siswa berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar yang akan dicapai. Siswa yang 

dapat menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan dirinya, maka dalam 

kegiatan belajarnya akan berhasil sehingga prestasi yang dicapai tinggi. 

Sedangkan siswa yang sulit menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan 

dirinya maka dalam kegiatan belajarnya kurang berhasil dan prestasi yang 

dicapai rendah. Cara belajar siswa dapat digambarkan dalam penyusunan 

waktu belajar yang terperinci. Meskipun seorang siswa berusaha mentaati 

pembagian waktu tersebut, mungkin ada hal-hal yang menghalanginya, 

misalnya siswa yang memiliki jumlah keluarga yang besar dan kemungkinan 

situasi untuk belajar kurang mendukung. Hal ini disebabkan siswa yang 

sedang belajar terganggu adik-adiknya yang sedang bermain. Seharusnya 

disaat adik-adiknya sedang bermain siswa dapat mempergunakan waktunya 
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untuk istirahat dan ketika adik-adiknya sudah tidur dapat menggunakan 

waktunya untuk berkonsentrasi dalam belajar. Cara belajar siswa seperti ini 

adalah cara belajar yang baik dengan membagi waktunya antara belajar dan 

keluarga. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

memiliki cara belajar yang baik prestasinya tinggi, sedangkan siswa yang 

memiliki cara belajar kurang prestasinya rendah. 

 

Data Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) 

Data mengenai status sosial ekonomi orang tua diperoleh melalui angket 

tertutup dari 63 responden. Berdasarkan data penelitian yang terkumpul 

mengenai status sosial ekonomi orang tua tampak pada lampiran 17 halaman 

137. 

      Nilai tertinggi   : 72  Median   : 60,88  

Nilai terendah   : 53  Modus    : 59,6 

Perhitungan prosentase tingkat status sosial ekonomi orang tua, dicari skor 

tertinggi status sosial ekonomi  orang tua = jumlah pernyataan x alternatif 

jawaban, yaitu = 24 x 4 = 96, dengan jumlah responden sebanyak 63 siswa, 

maka skor tertinggi dari penelitian ini adalah 63 x 96 = 6048. Jumlah skor 

variabel status sosial ekonomi orang tua (X2) berdasarkan pengumpulan data 

yang dilakukan sebanyak 3857 atau (SX2 = 3857), dengan demikian tingkat 

status sosial ekonomi orang tua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 

adalah 3857 : 6048 = 0,63 atau 63%. 

Berdasarkan tabel kerja uji normalitas variabel X2 (lampiran 20  halaman 142) 

diketahui bahwa data status sosial ekonomi orang tua yang tertinggi 

frekuensinya terletak pada interval 59 – 61 sebanyak 17 siswa, sedangkan 

frekuensi terendah terletak pada interval 68 – 70 sebanyak 1 siswa dan 

interval 71 – 73 sebanyak 1 siswa. Untuk memperjelas distribusi frekuensi 

status sosial ekonomi orang tua, dapat dibuat tabel sebagai berikut : 
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Frekuensi No. Kelas 
Interval 

Absolut Relatif 

Titik 
Tengah 

1. 71 – 73 1 2% 72,0 
2. 68 – 70 1 2% 69,0 
3. 65 – 67 14 22% 66,0 
4. 62 - 64 12 19% 63,0 
5. 59 – 61 17 27% 60,0 
6. 56 – 58  14 22% 57,0 
7. 53 – 55 4 6% 54,0 
 Jumlah 63 100%  

 

Dari data tentang status sosial ekonomi orang tua, seperti tabel diatas, apabila 

dilihat dari kualitasnya maka tidak ada status sosial ekonomi orang tua yang 

terbaik, status sosial ekonomi yang cukup sebesar 72%, sedangkan 28% status 

sosial ekonomi orang tua yang masih kurang. Dengan demikian, berarti dari 

63 siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya terbaik tidak ada dan status 

sosial ekonomi  orang tua yang cukup sebanyak 45 siswa, sedangkan yang 

kurang sebanyak 18 siswa.  

Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dapat 

dilihat pada histogram yang menggambarkan sebaran frekuensi status sosial 

ekonomi orang tua seperti gambar berikut : 
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Gambar 4. Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Data Status Sosial 
Ekonomi Orang Tua 

 
Memahami histogram diatas dapat diketahui bahwa dari 63 siswa apabila 

dilihat dari prestasi yang dicapai, siswa yang memiliki status sosial ekonomi 

orang tua yang cukup sebanyak 45 siswa dengan prestasi yang dicapai antara 

7,0 – 10, sedangkan siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya kurang 

sebanyak 18 siswa dengan prestasi yang dicapai antara 5,9 – 7,0. Keluarga 

yang status sosial ekonomi orang tua berkecukupan akan cenderung 

memberikan fasilitas belajar yang cukup misalnya ruang belajar yang nyaman, 

tersedianya alat-alat tulis, buku-buku, komputer dan sebagainya. Dengan 

tersedianya fasilitas belajar yang cukup akan memotivasi siswa untuk belajar 

lebih giat sehingga prestasi yang dicapai tinggi, sedangkan keluarga yang 

status sosial ekonominya kurang kemungkinan akan menyebabkan siswa 

kekurangan gizi dan kurang terpenuhinya fasilitas belajar sehingga prestasi 

belajar yang dicapai rendah. Siswa dari keluarga yang status sosial ekonomi 

orang tuanya rendah sering melihat kelebihan-kelebihan dan kemudahan-

kemudahan yang dimiliki siswa lain dari keluarga yang status sosial ekonomi 

orang tuanya cukup, sehingga siswa yang seperti ini merasa harga dirinya 

lebih rendah. Demikian juga dalam hal penyediaan fasilitas belajar. Siswa dari 
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status sosial ekonomi orang tuanya rendah, fasilitas belajar yang dimiliki atau  

digunakan kurang memadai maka siswa dapat memanfaatkan fasilitas yang 

ada di lingkungan belajar misalnya perpustakaan. Dengan tersedianya 

perpustakaan siswa dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan sebaik-

baiknya sehingga memotivasi diri untuk lebih giat dalam belajar dan prestasi 

yang dicapai tinggi, tetapi siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya 

cukup ada kemungkinan prestasi yang diraihnya rendah. Hal ini disebabkan 

siswa dalam belajarnya kurang mengoptimalkan fasilitas yang ada dan 

kurangnya kemauan dalam belajar sehingga prestasi yang dicapai rendah, 

namun pandangan tersebut harus dibalik, bahwa siswa yang status sosial 

ekonomi orang tuanya kurang justru akan memotivasi diri untuk lebih 

semangat dalam belajar dalam hal pencapaian prestasi yang tinggi bahkan bila 

perlu harus dapat mengalahkan siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya 

lebih dari cukup baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya cukup maka prestasinya akan 

tinggi, sedangkan siswa yang status sosial ekonomi orang tua masih kurang 

mencukupi maka prestasinya juga rendah. 

 
Data Prestasi Belajar Siswa (Y) 

Data mengenai prestasi belajar siswa diperoleh dengan menggunakan teknik 

dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul mengenai prestasi belajar 

siswa tampak pada lampiran 18 halaman 139.       

Nilai tertinggi      : 10  Median        : 7,77 

Nilai terendah      : 5,9  Modus         : 7,8 

Nilai rata-rata (Mean)  : 7,75 

Rata-rata prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo adalah 

7,75. Berdasarkan tabel kerja uji normalitas variabel Y (lampiran 21    

halaman 143) diketahui bahwa data prestasi belajar siswa yang tertinggi 

frekuensinya terletak pada interval 7,7 – 8,2 sebanyak 18 siswa, sedangkan 

frekuensi yang terendah terletak pada interval 5,9 – 6,4 sebanyak 6 siswa.  
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Untuk memperjelas distribusi frekuensi prestasi belajar siswa, dapat dibuat 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa 

Frekuensi No. Kelas 
Interval 

Absolut Relatif 

Titik 
Tengah 

1. 9,5 – 10 5 8% 9,75 
2. 8,9 – 9,4 5 8% 9,15 
3. 8,3 – 8,8 6 9% 8,55 
4. 7,7 – 8,2 18 29% 7,95 
5. 7,1 – 7,6 13 20% 7,35 
6. 6,5 – 7,0 10 16% 6,75 
7. 5,9 – 6,4 6 10% 6,15 
 Jumlah 63 100%  

 

Dari data prestasi belajar, seperti tabel diatas, apabila dilihat dari kualitasnya 

maka prestasi belajar yang baik 16%, prestasi yang cukup 58%, sedangkan 

26% prestasinya kurang. Dengan demikian berarti dari 63 siswa yang 

memiliki prestasi baik sebanyak 10 siswa dan siswa yang memiliki kategori 

cukup sebanyak 37 siswa, sedangkan 16 siswa masuk kategori kurang.  

Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dapat 

dilihat pada histogram yang menggambarkan sebaran frekuensi prestasi 

belajar seperti gambar berikut : 
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Gambar 5. Grafik Histogram Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar 

Memahami histogram diatas dapat diketahui bahwa dari 63 siswa apabila 

dilihat dari prestasi yang dicapai, siswa yang memiliki cara belajar baik dan 

status sosial ekonomi orang tua yang tinggi sebanyak 10 siswa dengan prestasi 

yang dicapai antara 8,9 – 10, sedangkan 37 siswa yang memiliki cara belajar 

cukup dan status sosial ekonomi orang tua yang cukup dengan prestasi yang 

dicapai antara 7,1 – 8,8. 16 siswa lainnya memiliki cara belajar yang kurang 

dan status sosial ekonomi orang tua kurang dengan prestasi yang dicapai 

antara 5,9 – 7,0. Dalam hal ini, siswa yang dapat menyesuaikan cara belajar 

dengan kemampuan dirinya dan didukung oleh status sosial ekonomi orang 

tua yang cukup dengan fasilitas belajar seperti ruang belajar yang nyaman, 

tersedianya alat-alat tulis, buku-buku, komputer dan sebagainya, maka 

kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik sehingga prestasi belajarnya 

tinggi. Siswa yang memiliki cara belajar kurang baik dan status sosial 

ekonomi orang tua rendah juga dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi, 

dikarenakan siswa dapat memanfaatkan fasilitas belajar yang ada dengan baik. 

Sedangkan siswa yang memiliki cara belajar baik dan status sosial ekonomi 

orang tua tinggi tetapi prestasi yang dicapai rendah, hal ini siswa kurang 

mengoptimalkan fasilitas belajar dan kurangnya kemauan dari dalam diri 

siswa untuk belajar. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang memiliki cara belajar baik dan status sosial ekonomi orang tua 

yang cukup maka prestasinya tinggi, sedangkan siswa yang memiliki cara 

belajar dan status sosial ekonomi orang tua yang kurang maka prestasinya 

rendah. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Sebelum data dianalisis, maka data tersebut harus dilakukan pengujian 

persyaratan analisis terlebih dahulu. Pertama, dilakukan tabulasi data dengan 

membuat daftar mengenai variabel Cara Belajar (X1), Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua (X2) dan variabel Prestasi Belajar Siswa (Y), dari hasil perhitungan 

diperoleh harga-harga sebagai berikut : 
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N = 63     åX2
2   = 237055 

åX1 = 5702     åY2   = 3864,8 

åX2 = 3857     åX1Y   = 44587 

åY = 489,6    åX2Y   = 30075 

åX1
2 = 522306    åX1X2   = 349484 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan rumus chi-kuadrat maka diperoleh hasil 

masing-masing variabel sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Variabel Cara Belajar (X1) 

Berdasarkan perhitungan lampiran 19 halaman 141 diperoleh X2
hit = 2,42 

banyak kelas adalah 7 dengan derajat kebebasan 4, diperoleh dari k-3 = 7-3 

serta pada taraf signifikansi 5% diperoleh X2
tab = 9,488. Hal ini menunjukkan 

X2
hit  < X2

tab  atau 2,42 < 9,488 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel yang 

diambil berdistribusi normal. 

 

 

b. Uji Normalitas Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) 

Berdasarkan perhitungan lampiran 20 halaman 142 diperoleh X2
hit = 6,13 

banyak kelas adalah 7 dengan derajat kebebasan 4, diperoleh dari k-3 = 7-3 

serta pada taraf signifikansi 5% diperoleh X2
tab = 9,488.  Hal ini menunjukkan 

X2
hit < X2

tab  atau 6,13 < 9,488 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel yang 

diambil berdistribusi normal. 

c. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar mata pelajaran Akuntansi (Y) 

Berdasarkan perhitungan lampiran 21 halaman 143 diperoleh X2
hit = 7,74  

banyak kelas adalah 7 dengan derajat kebebasan 4, diperoleh dari k-3 = 7-3 

serta pada taraf signifikansi 5% diperoleh X2
tab = 9,488. Hal ini menunjukkan 
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X2
hit < X2

tab atau 7,74 < 9,488 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel yang 

diambil berdistribusi normal. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji Linieritas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan yang linier 

antara variabel X dan Y. 

a. Uji Linieritas Variabel Cara Belajar (X1) terhadap Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Akuntansi (Y) 

Setelah dibuat tabel pada lampiran 22 halaman 144 maka dilakukan perhitungan 

pada lampiran 23 halaman 146, diperoleh harga-harga sebagai berikut : 

JK (G) = 21,07   RJK (TC) = 0,83 

JK (TC) = 26,78   RJK (G)  = 0,72 

df (TC) = 32    Fhit  = 1,15 

df (G) = 29 

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada taraf 

signifikansi 5% dengan db pembilang = 32 dan db penyebut = 29 diperoleh 

Ftab =1,85 karena Fhit < Ftab atau 1,15 < 1,85 maka dinyatakan bahwa X1 linier 

terhadap Y artinya jika cara belajar siswa tinggi, maka prestasi belajar akan 

baik, begitu juga sebaliknya. 

b. Uji Linieritas Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Setelah dibuat tabel pada lampiran 24 halaman 147 maka dilakukan perhitungan 

pada lampiran 25 halaman 149, diperoleh harga-harga sebagai berikut : 

JK (G)  = 39,91   RJK (RC) = 0,60 

JK (TC) = 9,02     RJK (G) = 0,86 

df (TC)  = 15    Fhit  = 0,69 

df (G)  = 46 

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 

5% dengan db pembilang = 15 dan db penyebut = 46 diperoleh Ftab  sebesar 

1,87 karena Fhit < Ftab atau 0,69 < 1,87 maka dinyatakan bahwa X2 Linier 
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terhadap Y artinya jika Status Sosial  Ekonomi Orang Tua tinggi, maka 

prestasi belajar siswa baik. 

 

3. Uji Independensi 

Uji Independensi diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas pertama Cara Belajar dan variabel bebas kedua Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua (X1 dengan X2). Berdasarkan hasil uji independensi pada 

(lampiran 26 halaman 150) diperoleh nilai rx 1 x 2
= 0,165. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 63 

diperoleh hasil sebesar 0,244 karena rhitung < rtabel atau 0,165 < 0,244 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara variabel X1 dengan 

variabel  X2. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hasil Analisis Data 

a. Hubungan Variabel Cara Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Akuntansi (Y) 

Menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif Cara Belajar 

dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007”, menggunakan rumus product 

moment diperoleh nilai koefisien korelasi. 

Berdasarkan analisis diperoleh harga rx 1 y = 0,449 (lampiran 27 

halaman 151) setelah dikonsultasikan dengan rtab N = 63 dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh rtab = 0,244, karena rhit > rtab atau 0,449 > 0,244 

berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel X1 dengan variabel Y. 

b. Hubungan Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) dengan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007”, menggunakan 

rumus product moment diperoleh nilai koefisien korelasi. 
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Berdasarkan analisis diperoleh harga rx 2 y = 0,428 (lampiran 28  

halaman 152) setelah dikonsultasikan dengan rtab N = 63 dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh rtab = 0,244, karena rhit > rtab atau 0,428 > 0,244 

berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel X2 dengan variabel Y. 

c. Hubungan Variabel Cara Belajar (X1) dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

(X2) dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Menguji hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif secara bersama-

sama antara Cara Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 

tahun ajaran 2006/2007”, menggunakan rumus product moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi. 

Berdasarkan analasis diperoleh Ry(1,2) = 0,5746 (lampiran 30 halaman 

155), untuk menguji keberartian koefisien korelasi dilakukan uji F dan 

diperoleh data Fhit = 14,789. Pada taraf signifikansi 5% dengan db pembilang 

= 2 dan db penyebut = 60 diperoleh Ftab sebesar = 3,15, karena Fhit > Ftab atau 

14,789 > 3,15 maka hipotesis alternatif diterima, yaitu “Ada hubungan yang 

positif  antara cara belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara 

bersama-sama dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007”. Persamaan garis 

regresi ganda yang diperoleh adalah Ŷ = -1,365 + 0,038 X1 + 0,093 X2 

(lampiran 31 halaman 156). 

 

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi antara 

variabel X1 dengan Y sebesar 0,449. Taraf signifikansi 5%, dengan N = 63 

diperoleh harga rtab 0,244 karena rx 1 y > rtab atau 0,449 > 0,244 menunjukkan 

ada hubungan yang positif X1 dengan Y. 

b. Hipotesis Kedua 
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Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi antara 

variabel X2 dengan Y sebesar 0,428. Taraf signifikansi 5% dengan N = 63 

diperoleh harga rtab 0,244 karena rx 2 y > rtab atau 0,428 > 0,244 menunjukkan 

ada hubungan yang positif X2 dengan Y. 

c. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi antara 

X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,5746. Untuk mengetahui signifikansi atau tidak 

maka dilakukan uji F, dari hasil perhitungan diperoleh harga Fhit sebesar 

14,789 sedangkan Ftab pada taraf signifikansi 5% N = 63 diperoleh Ftab = 3,15. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Fhit > Ftab atau 14,789 > 3,15, berarti ada 

hubungan yang positif secara bersama-sama antara X1 dan X2 dengan Y. 

 

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

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

dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan : 

1. Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif cara belajar dengan 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. Hal ini terbukti 

dengan diperolehnya nilai rhit > rtab atau 0,449 > 0,244 pada taraf signifikansi 

5%, sehingga hipotesis yang menyatakan “Tidak ada hubungan yang positif 

cara belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” ditolak. 

2. Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif status sosial ekonomi 

orang tua dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. Hal 

ini terbukti dengan diperolehnya nilai rhit > rtab atau 0,428 > 0,244 pada taraf 

signifikansi 5%, sehingga hipotesis yang menyatakan “Tidak ada hubungan 

yang positif status sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 

2006/2007” ditolak. 

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



3. Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif antara cara belajar 

dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 

tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. Hal ini terbukti dengan di- 

perolehnya nilai Fhit > Ftab atau 14,789 > 3,15 pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan persamaan garis regresinya Ŷ = -1,365 + 0,038 X1 + 0,093 X2. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan “Tidak ada hubungan yang positif antara 

cara belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” ditolak. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hubungan Variabel Cara Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar  

Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana yang telah dilakukan untuk 

X1 dengan Y pada taraf signifikansi 5% dengan N = 63 diperoleh hasil bahwa 

koefisien korelasi antara X1 dan Y = 0,449 dan harga tersebut ternyata lebih besar 

dari rtab yaitu 0,244. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif cara 

belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Sukoharjo. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 63 siswa yang 

memiliki cara belajar yang tertinggi frekuensinya terletak pada interval 85 – 92 

sebanyak 23 siswa, sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval 61 – 68 

sebanyak 1 siswa. Apabila dilihat dari kualitas dan prestasi yang dicapai maka 

siswa yang memiliki cara belajar yang cukup sebanyak 58 siswa dengan prestasi 

yang dicapai antara 7,0 – 10, sedangkan siswa yang memiliki cara belajar kurang 

sebanyak 5 siswa dengan prestasi yang dicapai antara 5,9 – 7,0. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki cara belajar yang baik 

maka prestasi belajar tinggi, sedangkan siswa yang memiliki cara belajar yang 

kurang maka prestasi belajar rendah. 

Kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi karena cara 

belajar siswa yang baik mempunyai kemungkinan menunjang prestasi belajar 
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khususnya mata pelajaran akuntansi menjadi lebih baik dibandingkan dengan cara 

belajar siswa yang kurang baik. Cara belajar yang efisien akan terwujud apabila 

siswa menggunakan cara-cara atau strategi belajar yang tepat. Banyak siswa yang 

berprestasi kurang baik dan gagal karena tidak mengetahui cara belajar yang 

efektif dan efisien. Siswa yang dapat menyesuaikan cara belajar dengan 

kemampuan dirinya dan dapat mengatur waktu belajar dengan baik, akan menjadi 

suatu kebiasaan siswa dalam memanfaatkan waktu belajarnya. Setiap ada waktu 

luang atau kesempatan untuk belajar, sebaiknya siswa memanfaatkan saat itu juga. 

Misalnya pada saat jam pelajaran kosong, siswa dapat menggunakan untuk 

membaca buku atau menghafal bahan pelajaran diperpustakaan sampai waktu 

pelajaran berikutnya. Jangan sampai waktu yang tersedia dibiarkan hanya untuk 

mengobrol dengan teman-temannya. Maka dari itu, siswa yang unggul dalam 

kegiatan belajarnya akan meraih prestasi yang  tinggi, tetapi siswa yang kurang 

dapat menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan dirinya biasanya waktu yang 

digunakan untuk belajar kurang dimanfaatkan dengan baik. Siswa yang demikian 

dapat dibantu dengan memberi petunjuk-petunjuk umum tentang cara belajar yang 

efisien, sehingga prestasi yang dicapai tinggi. 

 

2. Hubungan Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) dengan 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana yang telah dilakukan untuk 

X2 dengan Y pada taraf signifikansi 5% dengan N = 63 diperoleh hasil bahwa 

koefisien korelasi antara X2 dan Y = 0,428 dan harga tersebut ternyata lebih besar 

dari rtab yaitu 0,244. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif status 

sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 63 siswa yang memiliki status sosial ekonomi orang tua yang tertinggi 

frekuensinya terletak pada interval 59 – 61 sebanyak 17 siswa, sedangkan 

frekuensi terendah terletak pada interval 53 – 55 sebanyak 4 siswa. Apabila dilihat 

dari kualitas dan prestasi yang dicapai maka siswa yang memiliki status sosial 

ekonomi orang tua yang cukup sebanyak 45 siswa dengan prestasi yang dicapai 
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antara 7,0 – 10, sedangkan siswa yang memiliki status sosial ekonomi orang tua 

yang kurang sebanyak 18 siswa dengan prestasi yang dicapai antara 5,9 – 7,0. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki status 

sosial ekonoi orang tua cukup prestasinya tinggi, sedangkan siswa yang memiliki 

status sosial ekonomi orang tua yang kurang prestasi juga rendah. 

Kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi karena 

kondisi sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh pada proses belajar 

mengajar atau pendidikan siswa baik di sekolah maupun di rumah. Siswa yang 

memiliki status sosial ekonomi orang tua yang cukup memungkinkan orang tua 

memberi berbagai fasilitas belajar seperti ruang belajar yang nyaman, tersedianya 

alat-alat tulis, buku-buku, komputer dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar, berbeda dengan siswa yang 

berasal dari status sosial ekonomi orang tua yang kurang. Siswa yang status sosial 

ekonomi orang tuanya kurang, merasa harga dirinya lebih rendah atau minder 

dalam bergaul dengan melihat kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan 

yang dimiliki siswa dari keluarga yang status sosial ekonomi orang tuanya 

mencukupi, tetapi dengan melihat kondisi seperti ini siswa yang status sosial 

ekonomi orang tuanya kurang hendaknya termotivasi untuk lebih semangat dalam 

belajar dengan harapan prestasi yang dicapai lebih tinggi daripada siswa yang 

status sosial ekonomi orang tuanya cukup. Dengan didukung fasilitas belajar yang 

ada seperti perpustakaan, siswa diharapkan dapat memanfaatkannya dengan 

sebaik-baiknya dan memotivasi diri untuk belajar lebih giat sehingga akan 

menunjang dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal, tidak kalah dari siswa 

yang berasal dari status sosial ekonomi orang tuanya lebih dari cukup baik bahkan 

bila perlu harus dapat mengalahkan dalam pencapaian prestasi yang tinggi.  

 

3. Hubungan Variabel Cara Belajar (X1) dan Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua (X2) dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi (Y) 

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi ganda diperoleh bahwa 

koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan Y atau Ry(1,2) = 0,5746. Selanjutnya 

dari hasil korelasi ganda yang diperoleh, dilakukan pengujian atas nilai Ry(1,2) 
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dengan uji F, dari hasil pengujian diperoleh harga Fhitung = 14,789 dan Ftabel = 3,15 

pada taraf signifikansi 5%, N = 63, sehingga Fhitung > Ftabel atau 14,789 > 3,15. 

Berdasarkan hasil tersebut berarti terdapat hubungan yang positif antara cara 

belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi siswa. Data hasil penelitian menunjukkan dari 63 

siswa  bahwa data prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa yang tertinggi 

frekuensinya terletak pada interval 7,7 – 8,2 sebanyak 18 siswa, sedangkan 

frekuensi yang terendah terletak pada interval 5,9 – 6,4 sebanyak 6 siswa. Apabila 

dilihat dari prestasi yang dicapai, siswa yang memiliki cara belajar cukup baik dan 

status sosial ekonomi orang tua yang cukup sebanyak 5 siswa dengan prestasi 

yang dicapai antara 9,5 – 10, sedangkan 42 siswa yang memiliki cara belajar 

cukup dan status sosial ekonomi orang tua yang cukup memenuhi tetapi prestasi 

yang dicapai antara 7,1 – 9,4, kemudian yang memiliki cara belajar yang kurang 

baik dan status sosial ekonomi orang tua yang kurang mencukupi sebanyak 16 

siswa dengan prestasi yang dicapai antara 5,9 – 7,0. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki cara belajar yang cukup dan status 

sosial ekonomi orang tua yang cukup maka prestasinya juga tinggi, sedangkan 

siswa yang memiliki cara belajar kurang dan status sosial ekonomi orang tua yang 

juga kurang mencukupi prestasinya rendah. 

Kondisi tersebut memang seharusnya terjadi karena cara belajar siswa 

berpengaruh dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal. Semakin baik 

cara belajar siswa dalam proses belajar, maka akan memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik apabila dibandingkan dengan siswa yang mempunyai cara 

belajar kurang baik. Cara belajar yang baik didukung dengan kondisi status 

sosial ekonomi orang tua yang mencukupi, hal ini akan mempengaruhi 

kualitas dan daya serap siswa sehingga prestasi belajar yang diraihnya akan 

meningkat. Siswa yang memiliki cara belajar kurang baik dan status sosial 

ekonomi orang tuanya kurang juga dapat mencapai prestasi belajar yang 

tinggi. Hal ini disebabkan siswa dapat memanfaatkan fasilitas belajar seperti 

perpustakaan dan mempergunakan waktu untuk belajar dengan sebaik-

baiknya, sehingga prestasi yang dicapai akan optimal berbeda dengan siswa 
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yang status sosial ekonomi orang tuanya cukup. Siswa yang memiliki cara 

belajar baik dan status sosial ekonomi orang tua cukup, maka fasilitas 

belajar yang tersedia dan waktu untuk belajar yang ada kurang dimanfaatkan 

dan kemauan untuk belajar dari dalam diri siswa juga kurang optimal 

sehingga prestasi yang dicapai rendah. Dengan demikian, cara belajar yang 

baik dan optimal dengan didukung kondisi status sosial ekonomi orang tua 

yang cukup dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, dalam hal ini 

khususnya pada siswa kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan analisis statistik yang telah dilakukan 

dengan teknik analisis korelasi dan regresi ganda terhadap siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif cara belajar dengan 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. 

Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif status sosial ekonomi 

orang tua dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. 

Hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif antara cara belajar dan 

status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun 

ajaran 2006/2007” teruji kebenarannya. 

 

Implikasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian serta diterimanya hipotesis yang penulis 

ajukan, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Implikasi Teoretis 

Berdasarkan hasil analisis data dan penerimaan hipotesis yang telah penulis 

kemukakan, maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa cara belajar dan status 

sosial ekonomi orang tua mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prestasi 

belajar siswa yang memiliki cara belajar baik lebih tinggi daripada siswa yang 

memiliki cara belajar yang kurang baik. Faktor status sosial ekonomoi orang tua 

dalam proses belajar mengajar harus mendapat perhatian yang semestinya, 

apabila siswa diharapkan mempunyai prestasi belajar yang lebih baik. Pemberian 
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penyuluhan maupun arahan kepada siswa yang belum mempunyai cara belajar 

yang baik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan diharapkan berprestasi 

lebih baik.  

 

Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para guru agar lebih memperhatikan cara belajar siswa. Petunjuk cara belajar yang 

baik hendaknya diberikan oleh guru sedangkan siswa yang mempunyai cara 

belajar kurang baik hendaknya lebih diperhatikan. Pihak sekolah diharapkan dapat 

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, buku-buku 

penunjang khususnya mata pelajaran akuntansi dan media pengajaran lainnya 

yang tidak dimiliki oleh siswa-siswa yang keluarganya berstatus sosial ekonomi 

rendah. Dalam hal ini, dapat menjadi motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi 

belajar yang lebih baik. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dalam usaha untuk 

menyumbangkan pemikiran penulis guna meningkatkan proses belajar mengajar 

ke arah yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar, maka 

penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 

Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya mempunyai program tentang pengarahan kepada siswa yang 

berkaitan dengan cara belajar pada awal penyelenggaraan pendidikan dan 

dilanjutkan  dengan pengarahan secara periodik, misalnya satu bulan sekali 

wali kelas memberi pengarahan kepada siswa tentang cara belajar yang baik 

dan tepat. 

Sekolah hendaknya lebih mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan 

mendorong siswa menggunakan cara belajar yang baik serta menciptakan 

lingkungan dan fasilitas yang mendukung seperti penyediaan buku-buku yang 

memadai di perpustakaan. 
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Pihak sekolah hendaknya lebih menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, 

sehingga orang tua siswa lebih memahami sikap dan kebiasaan-kebiasaan 

belajar anaknya di sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keadaan-

keadaan yang tidak diinginkan. 

 

Bagi Guru 

Guru hendaknya selalu berusaha memberi pengarahan, bimbingan serta 

mendorong siswa untuk belajar dengan cara yang baik sehingga dapat 

mencapai prestasi belajar yang baik. 

Guru diharapkan memiliki berbagai metode dalam mengajar, sehingga siswa akan 

tertarik dan memiliki minat yang tinggi untuk belajar. 

Guru diharapkan senantiasa memperhatikan kondisi perkembangan anak didiknya 

baik yang bersifat akademis maupun non akademis atau bersifat pribadi yang 

menyebabkan prestasi belajar siswa menurun. 

 

Bagi Siswa 

Siswa hendaknya membiasakan diri belajar dengan cara yang baik. Hal ini dapat 

dilakukan antara lain dengan cara belajar secara teratur, disiplin, 

memanfaatkan waktu dan perpustakaan agar dapat mencapai prestasi belajar 

yang tinggi. 

Siswa hendaknya berintrospeksi diri terhadap status sosial ekonomi orang tua, 

sehingga siswa akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan 

yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Siswa diharapkan senang mengerjakan soal-soal latihan dari sekolah atau dari 

buku-buku lain yang dapat lebih memperdalam pemahaman, penguasaan 

terhadap materi. 

 

Bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan senantiasa memperhatikan perkembangan anak-anaknya 

termasuk dalam mengarahkan anaknya untuk tekun dalam belajar. 
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Orang tua hendaknya lebih meningkatkan peranannya dalam pendidikan anak, 

yaitu dengan menciptakan situasi keluarga yang harmonis dan sejahtera, 

sehingga dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada putra-

putrinya dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Orang tua yang berstatus sosial ekonomi tinggi supaya berkenan menjadi orang 

tua asuh bagi anak-anak yang orang tuanya berstatus sosial ekonomi rendah. 
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