
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 01 Seputih Raman 

SMA Negeri 01 Seputih Raman terletak di jalan Raya Seputih Raman Kelurahan 

Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. SMA 

Negeri 01 Seputih Raman berdiri tahun 2000 dengan SK (Surat Keputusan) 

terakhir no. 296/KPTS/2002 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2002. Di 

SMA Negeri 01 Seputih Raman terdapat kelas IPA dan kelas IPS pada kelas 

tingkat 2 dan 3. 

Selama berdiri SMA Negeri 01 Seputih Raman di pimpin oleh kepala sekolah dan 

telah mengalami pergantian kepemimpinan sebagai berikut: 

1. Tahun 2000 – 2008 dipimpin oleh Bpk. Drs. Wibowo  

2. Tahun 2008 – 2009 dipimpin oleh Bpk. Woko 

3. Tahun 2009 - sekarang dipimpin oleh Bpk. Drs. Maksum Yusuf 
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 01 Seputih Raman 

2.1 Visi dan Misi SMA Negeri 01 Seputih Raman 

 Visi 

Beriman, berilmu dan berprestasi 

 Misi 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari 

hingga selesai. 

b. Meningkatkan kualitas KBM dalam mencapai kompetensi siswa 

berstandar Nasional. 

c. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. 

d. Meningkatkan prestasi dibidang akademik dan non akademik. 

2.2 Tujuan SMA Negeri 01 Seputih Raman 

1. Menyiapkan peserta didik yang dapat bersaing di dunia pendidikan yang 

lebih tinggi seperti pada perguruan tinggi dan sederajat. 

2. Mendidik peserta didik agar dapat lebih bertanggung jawab di dalam 

lingkungan sekolah maupun  lingkungan masyarakat. 

3. Menyiapkan peserta didik yang mampu berprestasi baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. 
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3. Proses Belajar dan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMA Negeri 01 Seputih Raman selalu 

berusaha meningkatkan disiplin dan mutu pendidikan. Proses belajar mengajar 

dilakukan mulai pukul 07.00 WIB – 13.00 WIB. Kecuali hari Jum’at pada pukul 

07.00 WIB – 11.00 WIB.  

4. Karyawan SMA Negeri 01 Seputih Raman 

Jumalah tenaga pengajar di SMA Negeri 01 Seputih Raman sampai sekarang ada 

38 orang dengan rincian 22 orang pria dan 16 orang wanita dan 9 staf administrasi 

yang terdiri dari 7 orang pria dan 2 wanita. Secara terperinci dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.  Daftar Jumlah Karyawan SMA Negeri 01 Seputih Raman 

No Guru/Pegawai Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru 

Staf Administrasi 

1 

3 

35 

9 

Jumlah 48 

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 01 Seputih Raman 

5. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 01 Seputih Raman 

SMA Negeri 01 Seputih Raman didirikan di atas tanah dengan luas tanah 15.000 

m
2
, yang telah dipagar seluas 600 m

2
. Luas bangunan adalah 1.790 m

2
. Lokasi 
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SMA Negeri 01 Seputih Raman  sangat strategis untuk kegiatan belajar mengajar 

karena ditunjang oleh transportasi yang lancar, lengkungan yang nyaman, sejuk, 

indah, dikarenakan jauh dari keramaian kota. SMA Negeri 01 Seputih Raman 

dilengkapi pula dengan perlengkapan sekolah, yang dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4. Daftar Fasilitas Sekolah SMA Negeri 01 Seputih Raman 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Komputer 

Mesin Tik 

Mesin Hitung 

Mesin Stensil 

Lemari 

Rak Buku 

Meja Guru/TU 

Kursi Guru/TU 

Meja Siswa 

Kursi Siswa 

23 

2 

2 

1 

17 

5 

46 

46 

440 

440 

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 01 Seputih Raman 

Sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia di SMA Negeri 01 Seputih Raman 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Daftar Sarana dan Prasarana SMA Negeri 01 Seputih Raman 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ruang kepala sekolah 

Ruang dewan guru 

Ruang tata usaha 

Ruang kelas 

Ruang laboratorium 

Toilet 

Bangsal sepeda/motor 

1 

1 

1 

12 

2 

2 

1 
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8. 

9. 

10. 

Kantin 

Ruang BK 

Gudang 

4 

1 

1 

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 01 Seputih Raman 

B. Deskripsi Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui angket penelitian, diperoleh data 

dari responden mengenai lingkungan keluarga (X1) dan minat siswa dalam belajar 

ekonomi (X2). Sedangkan variabel prestasi belajar ekonomi siswa (Y) diperoleh 

dari nilai semester ganjil 2010/2011. 

Selanjutnya untuk pengkajian data hasil penelitian menggunakan strugges sebagai 

berikut : 

1. Rentang (R)   = nilai terbesar – nilai terkecil 

2. Banyak kelas  = 1 + 3,3 log n 

3. Panjang kelas interval  =    

(Sudjana : 2002;47). 

Sedangkan untuk menyajikan data secara kualitatif, dilakukan pengelompokan 

data menjadi tiga kategori tinggi, sedang dan rendah dengan rumus sebagai 

berikut : 

Interval kelas =  
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Setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing variabel, maka diperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Data Lingkungan Keluarga (X1) 

Data lingkungan keluarga adalah data primer, artinya data didapat langsung dari 

hasil penyebaran angket kepada 72 responden dengan jumlah soal sebanyak 13 

item soal, skor tertinggi 51 dan skor terkecil 21, adapun perhitungan distribusi 

frekuensi sebagai berikut : 

a. Rentang  = 51 - 21 = 30 

b. Banyak kelas = 1 + 3,3 log 72 = 7,129 = 7 (pembulatan) 

c. Panjang kelas = 30 : 7 = 4,285 = 4 (pembulatan) 

Tabel 6. Tabel Distribusi Frekuensi Lingkungan Keluarga (X1)  

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

21 – 24 

25 – 28 

29 – 32 

33 – 36 

37 – 40 

41 – 44 

45 – 51 

3 

1 

3 

6 

20 

17 

22 

4,16 

1,39 

4,17 

8,33 

27,78 

23,61 

30,56 

Jumlah 72 100 

 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 6, dapat dilakukan pengelompokkan data 

menjadi tiga katagori yaitu katagori tinggi, sedang, dan rendah seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kategori Variabel Lingkungan Keluarga (X1) 

Kategori Kelas Interval Frekuensi % 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

50 – 55 

38 – 49 

21 – 37 

3 

46 

23 

4,17 

63,89 

31,94 

 Jumlah 72 100 

Berdasarkan Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga di SMA 

Negeri 01 Seputih Raman tergolong pada kategori sedang dengan jumlah 46 siswa 

(63,89 %). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Ahmadi dalam Sulastriningsih (2009: 24) 

keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan 

merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. 

Sedangkan lingkungan keluarga merupakan sebuah basis awal kehidupan bagi 

setiap manusia, dimana orang tua memegang peranan penting sebagai teladan bagi 

anak-anaknya. Jadi lingkungan keluarga berperan penting bagi tumbuh kembang 

peserta didik. 

2. Data Minat Siswa Dalam Belajar Ekonomi (X2) 

Data minat siswa dalam belajar ekonomi adalah data primer, artinya data didapat 

langsung dari hasil penyebaran angket kepada 72 responden dengan jumlah soal 

sebanyak 15 item soal, skor tertinggi 64 dan skor terkecil 24, adapun perhitungan 

distribusi frekuensi sebagai berikut : 

a. Rentang  = 64 - 24 = 40 

b. Banyak kelas = 1 + 3,3 log 114 = 7,129 = 7 (pembulatan) 
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c. Panjang kelas = 40 : 7 = 5,71 = 5 (pembulatan) 

Tabel 8. Tabel Distribusi Frekuensi Minat Siswa Dalam Belajar Ekonomi 

(X2) 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

24 – 28 

29 – 32 

33 – 37 

38 – 42 

43 – 47 

48 – 52 

53 – 64 

1 

0 

3 

16 

18 

16 

18 

1,39 

0 

4,17 

22,22 

25 

22,22 

25 

Jumlah 72 100 

 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 8, dapat dilakukan pengelompokkan data 

menjadi tiga katagori yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kategori Variabel Minat Siswa Dalam Belajar Ekonomi (X2) 

Kategori Kelas Interval Frekuensi % 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

60 – 65 

42 – 59 

24  - 41 

4 

49 

19 

5,56 

68,06 

26,38 

 Jumlah 72 100 

 

Berdasarkan Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa minat siswa dalam belajar 

ekonomi di SMA Negeri 01 Seputih Raman tergolong pada kategori sedang 

dengan jumlah 49 siswa (68,06 %). 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Slameto, 2003: 57) minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 
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sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Sehingga minat merupakan 

sesuatu yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik agar mampu memahami 

materi yang disampaikan guru. 

3. Data Prestasi Belajar Ekonomi (Y) 

Data prestasi belajar ekonomi siswa merupakan data sekunder, dapat dilihat 

kepada dari 72 responden skor tertinggi 79 dan terendah 53. Adapun perhitungan 

distribusi frekuensi adalah sebagai berikut : 

a) Rentang   = 79 – 53 = 26 

b) Banyak kelas = 1 +  3,3 log 114 = 7,129 = 7 (pembulatan) 

c) Panjang kelas = 26 : 7 = 3,714 = 4 (pembulatan) 

 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS 

No Kelas Interval Fekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

53 – 56 

57 – 60 

61 – 64 

65 – 68 

69 – 72 

73 – 76 

77 – 80                                                

8 

14 

4 

23 

16 

6 

1 

11,11 

19,44 

5,56 

31,94 

22,22 

8,33 

1,39 

 Jumlah 72 100 

 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 10, dapat dilakukan pengelompokkan 

data menjadi tiga katagori yaitu katagori tinggi, sedang, dan rendah seperti yang 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 



55 

 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS 

No Kategori Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

78 – 87 

63 – 77 

53 – 62 

3 

45 

24 

4,17 

62,50 

33,33 

 Jumlah  72 100 

 

Berdasarkan Tabel 11, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar ekonomi di SMA 

Negeri 01 Seputih Raman tergolong pada kategori sedang dengan jumlah 45 siswa 

(62,50 %). Jika dilihat dari persentase standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

mata pelajaran ekonomi yakni 70. Maka siswa yang menguasai mata pelajaran 

ekonomi tergolong sedang. Menurut Djamarah dan Zain (2002:128), apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka persentase 

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

C. Uji Persyaratan Instrumen dan Analisis Data 

1.  Uji Normalitas Sampel 

Pengujian normalitas sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Kolmogorov Smirnov (KS) dengan bantuan SPSS dan hasilnya diperoleh sebagai 

berikut. 
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Tabel 12. Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

72 72 72

40,4301 46,7632 65,2222

6,86586 8,26759 6,70762

,110 ,070 ,157

,054 ,070 ,157

-,110 -,051 -,153

,930 ,597 1,328

,352 ,868 ,059

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolm ogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

LINGKUNGAN

KELUARGA

MINAT SISWA

DALAM

BELAJAR

EKONOMI

PRESTASI

BELAJAR

EKONOMI

Test dis tribution is  Normal.a. 

Calculated from  data.b. 

 

Rumusan Hipotesis: 

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Tolak Ho apabila nilai Signifikansi (Sig.) < 0.05 berarti distribusi 

sampel tidak normal. 

 Terima Ho apabila nilai Signifikansi (Sig.) > 0.05 berarti distribusi 

sampel adalah normal. 

Apabila kita melihat hasil perhitungan didapat bahwa angka sig. Untuk semua 

variabel pada Kolmogorov-smirnov  lebih besar dari  0.05 maka Ho diterima 

dengan kata lain distribusi data  semua variabel adalah normal.  
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2.  Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data itu 

bervarians homogen ataukah tidak? 

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS di peroleh sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances

1,478 14 52 ,091

,840 14 52 ,103

LINGKUNGAN

KELUARGA

MINAT SISWA DALAM

BELAJAR EKONOMI

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

Rumusan Hipotesis:  

Ho : Varians populasi adalah homogen 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Jika probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak 

Dari hasil perhitungan di atas ternyata untuk variabel lingkungan keluarga   dan 

minat siswa dalam belajar ekonomi adalah homogen karena nilai kedua 

probabilitas (Sig.) yaitu 0,091 dan 0,103 > dari 0.05. 
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D. Analisis Korelasi 

a.   Hubungan antara Lingkungan Keluarga  dengan Prestasi Belajar 

Ekonomi 

Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh: 

Tabel 14. Hasil Perhitungan dengan SPSS 

Correlations

1 ,608**

,000

72 72

,608** 1

,000

72 72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

LINGKUNGAN

KELUARGA

PRESTASI

BELAJAR EKONOMI

LINGKUNGAN

KELUARGA

PRESTASI

BELAJAR

EKONOMI

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Model Summary

,608a ,369 ,360 5,36487

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estim ate

Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KELUARGAa. 

 

Hubungan antara lingkungan keluarga  dengan prestasi belajar ekonomi diperoleh 

koefisien korelasi r = 0,608 dan  koefisien korelasi arahnya positif, berarti 

semakin baik lingkungan keluarga  siswa, maka diharapkan prestasi belajar 

ekonomi akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. 

Besarnya nilai koefisien r = 0,608 kita konsultasikan dengan tabel interprestasi 

nilai r sbb: 
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Tabel 15: Interprestasi Nilai r 

Interval Koefisien r Tingkat Hubungan 

0.000   -   0.199 

0.200   -   0.399 

0.400   -   0.599 

0.600   -   0.799 

0.800   -   1.000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup/Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Sumber : Riduwan (2003:228) 

Ternyata hubungan antara Lingkungan keluarga  dengan Prestasi belajar ekonomi 

termasuk katagori kuat. 

Sumbangan peubah (kadar determinasi) variabel Lingkungan keluarga  terhadap 

Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,369  atau prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga  sebesar 36,9%, sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumusan Hipotesis: 

H 0 : Tidak ada hubungan antara lingkungan keluarga  dengan prestasi belajar 

ekonomi 

Ha :  Ada hubungan antara lingkungan keluarga  dengan prestasi belajar ekonomi 

 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas kita bandingkan nilai koefisien r hitung 

dengan r dalam tabel dengan alpha 0,05 diperoleh 0,224 (hasil intervolasi pada 

α = 0.05 dan n = 72) 
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Kriteria pengujian: 

 Apabila r hitung > rtabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 Dan apabila r hitung < r tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan dk = 72 

dan α = 0.05  

Hasil perhitungan dengan SPSS dapat dilihat bahwa r hitung diperoleh sebesar 

0,608 dan r tabel  0,224  dengan demikian rhitung > r tabel  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

Kesimpulan Ada hubungan yang positif antara Lingkungan keluarga  (X1) dengan 

Prestasi belajar ekonomi (Y). 

 

b.   Hubungan antara Minat siswa dalam belajar ekonomi   dengan Prestasi 

Belajar Ekonomi 

Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh: 

Tabel 16. Hasil Perhitungan SPSS 

Correlations

1 ,812**

,000

72 72

,812** 1

,000

72 72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

MINAT SISWA DALAM

BELAJAR EKONOMI

PRESTASI BELAJAR

EKONOMI

MINAT SISWA

DALAM

BELAJAR

EKONOMI

PRESTASI

BELAJAR

EKONOMI

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Model Summary

,812a ,659 ,654 3,94573

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estim ate

Predictors: (Constant), MINAT SISWA DALAM BELAJAR

EKONOMI

a. 

 

Hubungan antara minat siswa dalam belajar ekonomi   dengan prestasi belajar 

ekonomi diperoleh koefisien korelasi r sebesar  0,812 dan  koefisien korelasi 

arahnya positif, berarti semakin tinggi minat siswa dalam belajar ekonomi   yang 

dimiliki oleh siswa, maka diharapkan prestasi belajar ekonomi akan semakin 

meningkat, demikian sebaliknya. 

Besarnya nilai koefisien r = 0,812 kita konsultasikan dengan tabel interprestasi 

nilai r pada tabel 15. 

Ternyata hubungan antara minat siswa dalam belajar ekonomi   siswa dengan 

Prestasi belajar ekonomi termasuk katagori sangat kuat. 

Sumbangan peubah (kadar determinasi) variabel minat siswa dalam belajar 

ekonomi   terhadap Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,659  atau prestasi belajar 

ekonomi dipengaruhi oleh minat siswa dalam belajar ekonomi   sebesar 65,9%, 

sisanya sebesar 34,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumusan Hipotesis: 

H 0 : Tidak ada hubungan antara minat siswa dalam belajar ekonomi   dengan 

prestasi belajar ekonomi 



62 

 

Ha :  Ada hubungan antara minat siswa dalam belajar ekonomi   dengan prestasi 

belajar ekonomi 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas kita bandingkan nilai koefisien r hitung 

dengan r dalam tabel dengan alpha 0,05 diperoleh 0,224 (hasil intervolasi pada 

α = 0.05 dan n = 72) 

 

Kriteria pengujian: 

 Apabila r hitung > rtabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Dan apabila r hitung < r tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan dk = 72 dan 

α = 0.05 

Hasil perhitungan dengan SPSS dapat dilihat bahwa r hitung diperoleh sebesar 

0,812 dan r tabel  0,224  dengan demikian r hitung >r tabel  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

Kesimpulan Ada hubungan yang positif antara minat siswa dalam belajar ekonomi   

(X2) dengan Prestasi belajar ekonomi (Y) 

 

c. Korelasi Antara Lingkungan Keluarga Dan Minat Siswa Dalam Belajar 

Ekonomi   Dengan Prestasi Belajar Ekonomi 

Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh: 
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Tabel 18. Hasil Perhitungan SPSS 

Correlations

1 ,675** ,608**

,000 ,000

72 72 72

,675** 1 ,812**

,000 ,000

72 72 72

,608** ,812** 1

,000 ,000

72 72 72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

LINGKUNGAN

KELUARGA

MINAT SISWA DALAM

BELAJAR EKONOMI

PRESTASI BELAJAR

EKONOMI

LINGKUNGAN

KELUARGA

MINAT SISWA

DALAM

BELAJAR

EKONOMI

PRESTASI

BELAJAR

EKONOMI

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Model Summary

,816a ,665 ,656 3,93551

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estim ate

Predictors: (Constant), MINAT SISWA DALAM BELAJAR

EKONOMI, LINGKUNGAN KELUARGA

a. 

 

Hubungan secara simultan antara lingkungan keluarga  dan minat siswa dalam 

belajar ekonomi   dengan prestasi belajar ekonomi diperoleh koefisien korelasi 

multiple sebesar  0,816 dan  koefisien korelasi arahnya positif, berarti semakin 

baik lingkungan keluarga siswa dan semakin tinggi minat siswa dalam belajar 

ekonomi   yang dimiliki oleh siswa, maka diharapkan prestasi belajar ekonomi 

akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. 

Besarnya nilai koefisien R = 0,816 kita konsultasikan dengan tabel interprestasi 

nilai R pada tabel 15. 
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Ternyata hubungan antara lingkungan keluarga  dan minat siswa dalam belajar 

ekonomi   dengan Prestasi belajar ekonomi termasuk katagori sangat kuat. 

Sumbangan peubah (kadar determinasi) variabel lingkungan keluarga  dan minat 

siswa dalam belajar ekonomi   terhadap Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,665 

atau prestasi belajar ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga  dan  minat 

siswa dalam belajar ekonomi   sebesar 66,5%, sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumusan Hipotesis: 

H 0 : Tidak ada hubungan antara lingkungan keluarga  dan minat siswa dalam 

belajar ekonomi   dengan prestasi belajar ekonomi 

Ha :  Ada hubungan antara lingkungan keluarga  dan minat siswa dalam belajar 

ekonomi   dengan prestasi belajar ekonomi 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas digunakan statistik F sebagai berikut: 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas kita bandingkan nilai koefisien R hitung 

dengan R dalam tabel dengan alpha 0,05 diperoleh 0,224 (hasil intervolasi pada 

α = 0.05 dan n = 72) 

Kriteria pengujian: 

Apabila r hitung > rtabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Dan apabila r hitung < r tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan dk = 72 dan 

α = 0.05 
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Hasil perhitungan dengan SPSS dapat dilihat bahwa r hitung diperoleh sebesar 

0,812 dan R tabel  0,224  dengan demikian R hitung > R tabel  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Kesimpulan secara simultan ada hubungan yang positif antara lingkungan 

keluarga  ( X1 ) dan  minat siswa dalam belajar ekonomi   (X2) dengan prestasi 

belajar ekonomi (Y) di SMA N 01 Seputih Raman Tahun pelajaran 2010/2011. 

 

E. PEMBAHASAN 

1. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Dengan Prestasi Belajar 

Ekonomi 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga mempunyai 

hubungan dengan prestasi belajar ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian 

dengan diperoleh koefisien korelasi r = 0,608 dan  koefisien korelasi arahnya 

positif, berarti semakin baik lingkungan keluarga  siswa, maka diharapkan prestasi 

belajar ekonomi akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. Sedangkan 

sumbangan peubah (kadar determinasi) variabel Lingkungan keluarga  terhadap 

Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,369  atau prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga  sebesar 36,9%. Dengan demikian ada hubungan antara 

lingkungkan keluarga dengan prestasi belajar ekonomi. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Ki Hajar 

Dewantara lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
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lingkungan masyarakat. Yang disebut juga tripusat pendidikan. Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama 

dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua 

bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga berfungsi : 

1. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak 

2. Menjamin kehidupan emosional anak 

3. Menanamkan dasar pendidikan moral 

4. Memberikan dasar pendidikan sosial 

5. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. 

(http://fatamorghana.wordpress.com/2008/07/16/bab-v-pengertian-fungsi-dan-

jenis-lingkungan-pendidikan/, diakses 20 Januari 2010). 

 

Lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan pribadi anak 

dan pendidikannya. Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam 

mewujudkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan persepsi budaya sebuah 

masyarakat. Pengaruh keluarga dalam pendidikan anak sangat besar dalam 

berbagai macam sisi. Keluargalah yang  menyiapkan potensi pertumbuhan dan 

pembentukan pribadi anak. Pengaruh lingkungan yang baik dimana anak 

mendapat dukungan, dorongan dan arahan akan membentuk kepribadian yang 

baik bagi anak. Sedangkan pengaruh lingkungan yang negatif akan membentuk 

kepribadian anak yang tidak baik pula terhadap anak tersebut. 

http://fatamorghana.wordpress.com/2008/07/16/bab-v-pengertian-fungsi-dan-jenis-lingkungan-pendidikan/
http://fatamorghana.wordpress.com/2008/07/16/bab-v-pengertian-fungsi-dan-jenis-lingkungan-pendidikan/
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar ekonomi di SMA 

Negeri 01 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Hubungan Antara Minat Siswa Dalam Belajar Ekonomi Dengan Prestasi 

Belajar Ekonomi 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa minat siswa dalam belajar ekonomi 

mempunyai hubungan dengan prestasi belajar ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan 

pengujian dengan diperoleh koefisien korelasi r sebesar  0,812 dan  koefisien 

korelasi arahnya positif, berarti semakin tinggi minat siswa dalam belajar 

ekonomi   yang dimiliki oleh siswa, maka diharapkan prestasi belajar ekonomi 

akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. Sedangkan sumbangan peubah 

(kadar determinasi) variabel minat siswa dalam belajar ekonomi   terhadap 

Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,659  atau prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 

oleh minat siswa dalam belajar ekonomi   sebesar 65,9%. Dengan demikian ada 

hubungan antara minat siswa dalam belajar ekonomi dengan prestasi belajar 

ekonomi. 

 

Hal ini sesuai dengan minat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan. Sedangkan 

menurut Mahfudz Shalahuddin, minat adalah perhatian yang mengandung unsur-

unsur perasaan. (Prayogi, 2009. http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1206, 

diakses pada tanggal 20 Januari 2010). 

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1206
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Minat siswa dalam belajar ekonomi merupakan kecenderungan hati untuk 

menerima mata pelajaran tersebut agar dapat memahami pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. Dalam hal ini pelajaran yang disampaikan harus menarik 

agar dapat diikuti dan digemari semua siswa. Maka tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Minat yang timbul dari diri siswa terhadap mata pelajaran ekonomi akan 

memberikan prestasi belajar yang baik bagi siswa tersebut. Sebaliknya, jika siswa 

tidak berminat dalam mata pelajaran ekonomi maka prestasi yang dihasilkan 

siswa tidak cukup baik. Dalam hal ini guru dituntut berkreasi dalam memberikan 

mata pelajaran ekonomi agar siswa tidak merasa bosan terhadap pelajaran 

ekonomi namun sebaliknya siswa merasa tertarik dan senang terhadap mata 

pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara minat siswa dalam belajar ekonomi dengan prestasi belajar ekonomi 

di SMA Negeri 01 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2010/2011. 

3. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Dan Minat Siswa Dalam 

Belajar Ekonomi Dengan Prestasi Belajar Ekonomi 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga dan minat siswa 

dalam belajar ekonomi mempunyai hubungan dengan prestasi belajar ekonomi. . 

Hal ini dibuktikan dengan pengujian dengan diperoleh koefisien korelasi multiple 

sebesar  0,816 dan  koefisien korelasi arahnya positif, berarti semakin baik 

lingkungan keluarga siswa dan semakin tinggi minat siswa dalam belajar ekonomi   

yang dimiliki oleh siswa, maka diharapkan prestasi belajar ekonomi akan semakin 
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meningkat, demikian sebaliknya. Sedangkan sumbangan peubah (kadar 

determinasi) variabel lingkungan keluarga  dan minat siswa dalam belajar 

ekonomi   terhadap Prestasi belajar ekonomi sebesar 0,665 atau prestasi belajar 

ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga  dan  minat siswa dalam belajar 

ekonomi   sebesar 66,5%. 

 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan seseorang pasti akan berusaha untuk 

mencapainya. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut tergantung 

dari bagaimana pelaksanaan atau proses kegiatan yang dilakukan. Begitu juga 

kegiatan belajar disekolah. Menurut Sutratinah Tirtonegoro (2001: 43) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil pengukuran serta penilaian 

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

dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu. (http://etd.eprints.ums.ac.id/5698/1/A210050046.pdf, diakses tanggal 15 

Maret 2010). 

Dengan adanya pembentukan prilaku yang baik dalam lingkungan keluarga dan 

minat belajar pada diri siswa maka akan lebih mudah bagi siswa tersebut untuk 

mengikuti proses belajar dan pembelajaran dengan baik sehingga prestasi siswa 

yang diperoleh akan memuaskan. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa saling berhubungan dengan pencapaian prestasi 

belajar. 

http://etd.eprints.ums.ac.id/5698/1/A210050046.pdf
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara lingkungan keluarga dan minat siswa dalam belajar ekonomi dengan 

prestasi belajar ekonomi di SMA Negeri 01 Seputih Raman Tahun Pelajaran 

2010/2011. 


	Tabel 15: Interprestasi Nilai r

