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SARI 
 
Tri Udaningsih. 2005. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kontinuitas Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 
Kebumen Tahun Ajaran 2004/2005. Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 104 halaman.  
 
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Kontinuitas Belajar dan Prestasi Belajar 

Akuntansi di SMA merupakan mata pelajaran yang kompleks dan 
berkesinambungan. Untuk itu siswa perlu belajar secara kontinu guna mengatasi 
kesulitan-kesulitan dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Siswa yang belajar 
secara kontinu akan berhasil dalam belajarnya dan jika siswa aktif belajar maka 
akan dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Perhatian orang tua dalam 
mendidik anak di lingkungan keluarga sangat penting karena lingkungan keluarga 
merupakan tempat terbaik untuk memulai pendidikan. Namun dalam 
kenyataannya menunjukkan masih banyak orang tua yang belum memperhatikan 
anaknya secara penuh. Prestasi belajar akuntansi di SMA Negeri I Kutowinangun 
Kebumen masih dalam batas minimal yang ditentukan, sehingga perlu dikaji 
faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya perhatian orang tua dan 
kontinuitas belajar. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
perhatian orang tua dan kontinuitas belajar siswa kelas II SMA Negeri I 
Kutowinangun Kebumen, (2) Adakah pengaruh perhatian orang tua dan 
kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri 
I Kutowinangun Kebumen?, (3) Seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan 
kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri 
I Kutowinangun Kebumen? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui 
perhatian orang tua dan kontinuitas belajar siswa kelas II SMA Negeri I 
Kutowinangun Kebumen, (2) Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan 
kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri 
I Kutowinangun Kebumen dan (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akunsi siswa 
kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SMA Negeri I 
Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005 yang berjumlah 278 siswa. 
Sampel diambil dengan teknik proporsional cluster random sampling sebanyak 
74 siswa. Variabel yang diteliti  meliputi perhatian orang tua dan kontinuitas 
belajar sebagai variabel bebas dan prestasi belajar akuntansi sebagai variabel 
terikat. Data diambil dengan teknik kuesioner dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif dan analisis regresi ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perhatian orang tua siswa 
kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen sebesar 4,05 dalam kategori baik.  
Kontinuitas belajar siswa juga dalam kategori tinggi mencapai 3,55. Rata-rata 
prestasi belajar dalam kategori cukup mencapai 73,61. Hasil uji parsial diperoleh 

hitungt  untuk perhatian orang tua sebesar 2,106 dengan probabilitas 0,039, yang 
berarti perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Hasil 



 ix

uji parsial diperoleh hitungt  sebesar 3,235 dengan probabilitas 0,002, yang berarti 
kontinuitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Hasil uji 
simultan diperoleh hitungF  = 14,186 dengan probabilitas 0,000 yang berarti ada 
pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi. Dari hasil analisis regresi diperoleh R-square sebesar 0,286 yang 
berarti besarnya pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap 
prestasi belajar sebesar 28,6%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian 
orang tua  dan kontinuitas belajar siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 
Kebumen dalam kategori baik yang merupakan modal bagi pencapaian prestasi 
belajar secara optimal. Adanya pengaruh yang signifikan perhatian orang tua dan 
kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi perlu diperhatikan agar 
dapat menjadi fungsional dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada tahun-
tahun yang akan datang.  

Berdasarkan hasil penelitian ini guru hendaknya memberikan penghargaan 
dan memberlakukan hukuman kepada siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Guru hendaknya lebih 
memberikan motivasi untuk memanfaatkan waktu luang di perpustakaan atau 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga siswa dapat memanfaatkan 
waktu dengan sebaik-baiknya. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan belajar 
anak dengan mendampingi dan mengarahkan  anak untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh dan teratur. Orang tua hendaknya  memberikan hadiah atau 
bentuk penghargaan, baik dalam bentuk material maupun spiritual jika anak 
memperoleh prestasi belajar yang baik. Disarankan kepada peneliti lain untuk 
melakukan penelitian serupa guna mencari sumbangan dari faktor lain seperti 
kurikulum, guru, media pembelajaran, metode pembelajaran, fasilitas belajar, 
kondisi siswa, kondisi lingkungan baik lingkungan sekolah maupun masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Secara umum penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui 

pendidikan informal, formal, dan nonformal. Pendidikan informal adalah 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non 

formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

Berkaitan dengan mata pelajaran akuntansi dimana akuntansi 

merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan 

penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2001: 5). Dari definisi 

tersebut diatas dapat dilihat bahwa akuntansi merupakan tugas yang kompleks 

dan berkesinambungan. Dari sinilah siswa perlu belajar secara kontinu dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. Dimana belajar kontinu merupakan 
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kelangsungan dalam proses belajar secara terus-menerus dan teratur, bersifat 

tetap sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Siswa yang belajar 

secara kontinu akan berhasil dalam belajarnya dan jika siswa aktif belajar 

maka siswa akan dapat mencapai prestasi belajar yang baik (Winkel, 2004: 

99). 

Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dalam 

Slameto (2003: 61) dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa : Keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama.  Keluarga yang sehat 

besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan 

untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan 

dunia. Melihat pernyataan di atas dapat dipahami betapa pentingnya peranan 

keluarga di dalam pendidikan anaknya. 

Perhatian orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga 

sangat penting karena lingkungan keluarga ialah tempat terbaik untuk 

memulai pendidikan disini kesempatan belajar dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan bakat dan talenta anak. Semua orang tua mempunyai 

tanggung jawab yang mulia untuk memberi pendidikan jasmani, mental dan 

pendidikan rohani. Inilah yang menjadi tujuan setiap orang tua supaya 

memberi jaminan dalam perkembangan tabiat yang seimbang. 

Bagi orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak di 

dalam keluarga, memandang anak itu sebagai individu yang sedang tumbuh 

berkembang, belajar sesuatu yang baru dan mengetahui segala sesuatu yang 
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baru dan mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga 

mengapa orang tua perlu merasa terpanggil untuk mendidik anak-anaknya 

sejak kecil. Demi mengembangkan segala potensi yang masih terpendam  

dalam diri mereka tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa banyak 

orang tua yang belum memperhatikan anaknya secara penuh. Ini disebabkan 

oleh berbagai faktor misalnya orang tua yang bekerja semua, mereka 

sebenarnya mengetahui perhatian mereka sangat dibutuhkan terlebih di usia 

remaja yang sedang mengalami masa pancaroba atau labil dimana dalam 

pergaulannya mengalami interaksi sosial yaitu saling mempengaruhi dan 

dipengaruhi, mengubah atau diubah dan meniru. Tetapi mereka tidak sempat 

meluangkan waktunya untuk memperhatikan anak-anaknya karena terlalu 

sibuk dengan pekerjaannya. Di sisi lain banyak orang tua yang kurang 

mengetahui pentingnya memberikan perhatian kepada anaknya dikarenakan 

faktor latar belakang pendidikan orang tua rendah. Mereka masih beranggapan 

kalau anak diserahkan kepada guru di sekolah, maka selesailah tugas mereka 

dalam mendidik anaknya. Tugas mereka hanyalah mencari uang untuk 

membiayai sekolah anak-anak mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan peran orang 

tua yang baik terhadap pendidikan anaknya dengan selalu mendampingi dan 

mengarahkan agar pembentukan kepribadiannya lebih terarah menuju pribadi 

yang lebih mantap maka diharapkan siswa dapat mencapai prestasi belajar 

yang optimal. Selain itu belajar secara kontinu juga sangat penting diperlukan 

guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dari mata pelajaran akuntansi 
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yang sangat kompleks dan berkesinambungan. Dengan belajar secara teratur 

dan ketepatan waktu yang ditentukan diharapkan siswa mampu meraih 

prestasi belajar akuntansi yang memuaskan. 

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 

Kutowinangun Kebumen nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

akuntansi kelas II adalah 68,5. Hasil belajar yang diperoleh masih berada pada 

batas minimal yang ditentukan. Prestasi belajar akuntansi ini belum mencapai 

hasil yang maksimal dan belum memuaskan dibandingkan mata pelajaran 

lainnya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran akuntansi.  

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN 

KONTINUITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI SISWA KELAS II SMA NEGERI I KUTOWINANGUN 

KEBUMEN TAHUN AJARAN 2004/ 2005. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhatian orang tua dan kontinuitas belajar siswa kelas II SMA 

Negeri I Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005? 



 

 

5

2. Adakah pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 

Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005? 

3. Seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain : 

1. Untuk mengetahui perhatian orang tua dan kontinuitas belajar siswa kelas 

II SMA Negeri I  Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan 

kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA 

Negeri I Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Orang tua 

Membantu orang tua dalam meningkatkan perhatiannya pada 

kebutuhan belajar anak. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan pertimbangan bagi siswa dalam bidang studi 

akuntansi yang ditinjau dari kontinuitas belajar sehingga siswa dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan prestasi sesuai yang 

diharapkan. 

c. Bagi Guru 

Membantu guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

dengan memperhatikan dan memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.  
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : 

1. Bagian awal berisi : halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar atau 

grafik. 

2. Bagian isi meliputi : 

Bab I  Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan 

perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  Landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode penelitian yang memuat tentang populasi penelitian, 

sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

Bab V     Kesimpulan yang diperoleh peneliti dan saran-saran dari peneliti. 

3. Bagian akhir skripsi : berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dokumentasi dan surat-surat penelitian. 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Perhatian Orang tua  

2.1.1 Pengertian Perhatian 

Sebelum sampai pada pengertian perhatian orang tua terlebih 

dahulu akan diketengahkan pengertian perhatian. Menurut Suryabrata 

(1995: 14) perhatian diartikan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai aktifitas yang sedang dilakukan. Sedangkan menurut Walgito 

(1993: 56) perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok  objek. Slameto 

(2003: 105) menyebutkan bahwa perhatian merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan 

yang datang dari lingkungannya. 

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perhatian 

adalah proses kegiatan psikis baik tenaga atau energi ketika stimulasi yang 

menonjol dan stimulasi yang lain melemah pada suatu objek. Perhatian 

pada dasarnya bisa dari kesadaran dan juga bagaimana cara timbulnya. 

Perhatian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perhatian 

orang tua. Perhatian orang tua terhadap belajar anak sangat penting karena 

keluarga adalah lembaga pendidikan informal yang bertanggungjawab 

terhadap pendidikan anak. Suadirman (1984: 17) mengatakan  bahwa  

orang tua yang tidak mempunyai perhatian kepada anaknya terjadi pada 

orang tua yang hubungan hidup suami istri mengalami keretakan, sehingga 



 

rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya terhadap anak juga mengalami 

kepudaran dan anak menjadi terlantar. 

 Manusia pada umumnya bertindak karena didorong oleh 

pengaruh-pengaruh yang timbul dari dirinya, semua kebutuhan itu 

bermacam-macam ada yang berupa kebutuhan yang berhubungan dengan 

jasmani, psikologis dan sosial. Menurut Walgito (1993: 13 ) kebutuhan 

remaja pada umumnya adalah 1) kebutuhan yang bersifat fisiologis; 2) 

kebutuhan yang bersifat psikologis; 3) kebutuhan yang bersifat sosial; 4) 

kebutuhan yang bersifat religi. Selanjutnya yang dimaksud orang tua 

dalam penelitian ini adalah ayah dan ibu atau wali. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan 

psikis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan religi, namun dalam skripsi ini 

kebutuhan yang bersifat religi digabung dalam kebutuhan yang bersifat 

psikis. 

Dengan demikian yang dimaksud perhatian orang tua dalam 

penelitian ini adalah usaha yang dilakukan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan anaknya baik kebutuhan fisik, psikis maupun sosial. Adapun 

hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari orang tua adalah pemenuhan 

kebutuhan terhadap kebutuhan fisik seperti memperhatikan kesehatan anak 

(memberikan makan yang bergizi dan teratur, olah raga teratur), 

menyediakan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar, 

sedangkan pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan psikis seperti 



 

memberikan kasih sayang (perhatian), memanfaatkan waktu untuk 

membimbing  dan membantu anak belajar, memberikan motivasi atau 

semangat belajar, serta pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan sosial 

seperti memperhatikan pergaulan anak, menciptakan kerja sama dengan 

orang lain, dan memperhatikan kegiatan organisasi. 

2.1.2 Macam-macam Perhatian Orang Tua dalam Belajar Anak 

Untuk mengetahui lebih dalam, akan penulis kemukakan mengenai 

perhatian dari para ahli. Menurut Suryabrata (1995: 16) menggolong-

golongkan perhatian sebagai berikut: 

Ditinjau dari segi intensitasnya dibedakan menjadi : 

a. Perhatian intensif 

b. Perhatian tidak intensif 

Ditinjau dari segi timbulnya perhatian dibedakan menjadi : 

a. Perhatian spontan (perhatian tak sekehendak, perhatian tidak 

disengaja) 

b. Perhatian sekehendak (perhatian disengaja) 

Ditinjau dari segi luasnya obyek yang dikenai perhatian dibedakan 

menjadi : 

a. Perhatian terpencar (distributif) 

b. Perhatian terpusat (konsentratif) 

Adapun macam atau jenis perhatian menurut Bimo Walgito (1993: 

57) adalah sebagai berikut : 

Ditinjau dari segi timbulnya perhatian dibedakan menjadi : 



 

a. Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya 

timbul secara spontan dan erat hubungannya dengan minat individu. 

b. Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan 

sengaja karena harus ada kemauan untuk menimbulkannya. 

Ditinjau dari banyaknya objek yang dapat dicakup oleh  perhatian pada 

suatu waktu dibedakan menjadi : 

a. Perhatian yang sempit, yaitu perhatian dimana individu pada suatu 

waktu hanya dapat memperhatikan sedikit objek. 

b. Perhatian yang luas, yaitu perhatian dimana individu pada suatu waktu 

dapat memperhatikan banyak hal atau objek sekaligus. 

Sehubungan dengan ini perhatian dapat dibedakan lagi atas : 

a. Perhatian terpusat, yaitu perhatian dimana individu pada suatu waktu 

hanya dapat memusatkan perhatian pada suatu objek. 

b. Perhatian yang terbagi-bagi, yaitu perhatian dimana individu pada 

suatu waktu dapat memperhatikan banyak hal atau objek. 

Ditinjau dari segi fluktuasinya, perhatian dapat dibedakan menjadi : 

a. Perhatian yang statis, yaitu perhatian dimana individu dalam waktu 

yang tertentu dapat dengan statis atau tetap perhatiannya tertuju pada 

objek tertentu. 

b. Perhatian yang dinamis, yaitu perhatian dimana individu dapat 

memindahkan perhatiannya secara lincah dari satu objek ke objek lain. 

Dengan melihat dua pendapat di atas, maka macam perhatian orang 

tua dalam belajar dapat dijabarkan sebagai berikut : 



 

Berdasarkan intensitasnya dibedakan menjadi : 

a. Perhatian intensif, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak secara 

terus-menerus yang diperkuat oleh banyaknya rangsangan atau 

keadaan yang menyertai aktifitas atau pengalaman batin. 

b. Perhatian tidak intensif, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak 

yang tidak terus-menerus (sementara) dan kurang diperkuat oleh 

rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai aktifitas atau 

pengalaman batin. 

Berdasarkan timbulnya perhatian dibedakan menjadi : 

a. Perhatian spontan (perhatian tak sekehendak, perhatian tidak sengaja), 

yaitu perhatian perhatian orang tua dalam belajar anak yang tidak 

diusahakan secara sadar untuk memperhatikan tetapi tidak disengaja 

untuk memberikan perhatian terhadap anak. 

b. Perhatian tidak spontan (perhatian sekehendak, perhatian disengaja), 

yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak yang diusahakan secara 

sadar dan disengaja untuk dipusatkan pada belajar anak di rumah. 

Berdasarkan luas objek yang dikenai perhatian dibedakan menjadi : 

a. Perhatian terpencar (perhatian distibutif, perhatian yang terbagi-bagi, 

perhatian yang luas), yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak 

yang terpencar-pencar. Jadi dalam memperhatikan belajar anak itu 

misalnya membimbing belajar sambil menonton TV, sehingga tidak 

sungguh-sungguh terpusat dalam membimbing belajar anak. 



 

b. Perhatian terpusat (perhatian konsentratif, perhatian yang sempit), 

yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak yang betul-betul 

terkonsentrasi atau terpusat pada setiap saat dibutuhkan perhatian 

belajar anaknya di rumah. 

Berdasarkan fluktuasinya, perhatian dibedakan menjadi : 

a. Perhatian statis, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak yang 

tetap. Artinya perhatian itu terus bertahan setiap saat, anak perlu 

diperhatikan dalam belajarnya.  

b. Perhatian yang dinamis, yaitu perhatian orang tua dalam belajar anak 

yang tidak menentu, dalam arti kadang-kadang sama sekali tidak ada 

perhatian. 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua : 

Perhatian orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Dirgagunarso, (1996: 107) faktor-faktor itu dibagi dalam dua golongan 

antara lain : 

a. Faktor dari luar yaitu timbulnya perhatian orang tua terhadap anak 
karena adanya faktor dari luar. 

b. Faktor dari dalam yaitu timbulnya perhatian orang tua terhadap anak 
karena adanya motif, adanya kesediaan dan harapan orang tua terhadap 
anak. 

 
Menurut Ahmadi (1990: 150) hal-hal yang mempengaruhi 

perhatian orang tua : 

a. Pembawaan. Hal ini berhubungan dengan tipe-tipe pribadi yang 

dimiliki oleh setiap orang tua. Tipe-tipe kepribadian yang berbeda 



 

pada orang tua akan berbeda pula sikapnya dalam memberikan 

perhatian kepada anak. 

b. Latihan dan kebiasaan. Walaupun orang tua mengalami kesukaran 

dalam memberikan perhatian, namun dengan adanya latihan sebagai 

usaha mencurahkan perhatian, maka lambat laun akan menjadi suatu 

kebiasaan. 

c. Kebutuhan. Kemungkinan timbulnya perhatian karena adanya suatu 

kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan dorongan, 

sedangkan dorongan itu mempunyai suatu tujuan yang harus 

dicurahkan. Orang tua memberikan perhatian kepada anak disebabkan 

adanya tujuan yang hendak dicapai misalnya orang tua mengharapkan 

anaknya mengetahui suatu nilai yang berlaku. 

d. Kewajiban. Perhatian dipandang sebagai kewajiban orang tua 

sedangkan kewajiban memandang unsur tanggung jawab yang harus 

dipenuhi oleh orang tua. 

e. Keadaan jasmani. Tidak hanya kondisi psikologis tetapi kondisi 

fisiologis yang ikut mempengaruhi perhatian orang tua. Kondisi 

fisiologis yang tidak sehat akan berpengaruh pada usaha orang tua 

dalam mencurahkan perhatiannya. 

f. Suasana jiwa. Keadaan batin perasaan atau pikiran yang sedang 

berlangsung dapat mempengaruhi perhatian orang tua. Pengaruh 

tersebut bisa bersifat membantu atau malah menghambat usaha orang 

tua memberi perhatian. 



 

g. Suasana sekitar. Suasana dalam keluarga misalnya adanya ketegangan 

di antara anggota keluraga akan mempengaruhi perhatian orang tua. 

h. Kuat tidaknya perangsang. Dari obyek dalam hal ini yang dimaksud 

adalah anak. Anak yang kurang mendapat perhatian akan berusaha 

menarik perhatian orang tua, sehingga orang tua terdorong untuk lebih 

perhatian pada anak. 

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

perhatian orang tua terhadap anak yaitu faktor dalam dan faktor luar. 

Faktor dari luar adalah pada individu yang diamati yaitu anak dan faktor 

dari dalam adalah faktor yang berasal dari dalam individu yaitu orang tua. 

2.1.4 Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak 

Menurut Hasbullah (2001: 44) dasar-dasar tanggung jawab orang 

tua terhadap pendidikan anaknya meliputi : 

a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai   hubungan 
orang tua dan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni 
akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab 
untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada 
anaknya. 

b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan 
orang tua terhadap keturunannya. Adanya tanggung jawab moral ini 
meliputi nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritual. 

c. Tanggung  jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada         
gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan 
negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran 
tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan dan 
kesatuan keyakinan. 

d. Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini 
merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak 
memerlukan makan, minum, dan perawatan, agar ia dapat hidup secara 
berkelanjutan. Disamping itu ia bertanggung jawab dalam hal 
melindungi dan menjamin kesehatan anaknya, baik secara jasmaniah 
maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya 
lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.  



 

e. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila 
ia telah dewasa akan mampu mandiri. 

 
 
2.2 Kontinuitas Belajar 

2.2.1 Pengertian 

Kontinuitas belajar adalah kelangsungan dan kelanjutan dalam 

proses belajar secara terus-menerus dan teratur sehingga dapat menunjang 

keberhasilan dalam belajar (Purwodharminto, 2001: 591). Sedangkan 

menurut Winkel (2004: 99) Kontinuitas belajar adalah aktivitas belajar 

yang tidak membosankan karena dilakukan dengan teratur sesuai 

ketepatan waktu yang ditentukan. Dalam menumbuh kembangkan 

kemauan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan baik 

dari sekolah atau dari diri siswa sendiri yang didukung dari pihak keluarga 

yaitu orang tua karena kegiatan ini tidak membosankan bahkan malah bisa 

menimbulkan rasa senang. 

Dalam kontinuitas belajar, siswa mempunyai peranan langsung 

dalam mencapai prestasi belajar yang baik, maka dapat diambil 

kesimpulan yang dimaksud dengan kontinuitas belajar adalah 

kelangsungan dalam proses belajar secara terus-menerus, dan teratur, 

bersifat tetap sehingga siswa dapat mencapai prestasi belajar yang baik. 

2.2.2 Tujuan Kontinuitas Belajar 

Tujuan kontinuitas belajar siswa adalah untuk meningkatkan dan 

membiasakan siswa dalam berfikir dan belajar secara aktif, menimbulkan 



 

rasa tanggung jawab dalam belajar agar mampu membiasakan dan 

meningkatkan kualitas dalam belajar. 

2.2.3 Fungsi Kontinuitas Belajar 

Kontinuitas belajar mempunyai fungsi antara lain : 

a. Melatih belajar siswa secara disiplin 

b. Melatih siswa agar terampil dalam belajar  

c. Melatih tanggung jawab dalam belajar 

d. Melatih mengembangkan kreativitas siswa terus-menerus melalui rasa 

senang dan aktif mengerjakan soal-soal latihan akuntansi. 

2.2.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontinuitas belajar 

Menurut Djamarah (2002: 5) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

kontinuitas belajar adalah sebagai berikut : 

a. Belajar secara rutin dan teratur 

Keteraturan dalam belajar harus menjadi tindakan pelajar setiap 

harinya, karena keteraturan dalam belajar merupakan kunci untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

b. Belajar dengan disiplin 

Dalam belajar kontinuitas disiplin sangat diperlukan, disiplin 

dapat melahirkan semangat menghargai waktu, bukan menyia-nyiakan 

waktu berlalu dengan kehampaan yaitu dengan mentaati jadwal yang 

sudah disusun. 

 

 



 

c.  Semangat (motivasi) dalam belajar 

Semangat atau motivasi dalam belajar kontinuitas belajar juga 

sangat penting. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama di 

dasari adanya motivasi maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. 

d. Pengaturan waktu dalam belajar 

Seorang siswa harus pandai-pandai membagi waktu belajarnya 

agar nantinya dapat mencapai prestasi yang baik dengan membuat 

jadwal sehari-hari. 

e. Memusatkan perhatian pada materi 

Dalam belajar kontinuitas diperlukan konsentrasi karena 

konsentrasi merupakan perwujudan perhatian terpusat. Pemusatan 

perhatian tertuju pada suatu objek tertentu dengan mengabaikan 

masalah-masalah lain yang tidak diperlukan. Dalam belajar orang yang 

tidak dapat berkonsentrasi jelas tidak akan berhasil menyimpan atau 

menguasai bahan pelajaran. 

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan kontinuitas belajar dalam penelitian ini adalah kelangsungan dalam 

proses belajar akuntansi secara teratur dan terus-menerus sehingga 

keteraturan, kedisiplinan, ketekunan dan keuletan, pengaturan waktu dan 

memusatkan perhatian pada materi sangat diperlukan agar prestasi 

belajarnya dapat meningkat. 

 



 

2.3 Prestasi Belajar Akuntansi 

2.3.1 Belajar dan Prestasi Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga 

diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2003: 2). Dari pendapat ini dapat dimengerti 

bahwa dengan usaha yang dilakukan dalam proses belajar mengajar 

diharapkan seseorang dapat memperoleh hasil dari pengalaman salama 

berinteraksi dengan lingkungan meliputi, pengetahuan dan latihan serta 

sikap dan keterampilan. 

Perubahan sebagai hasil dari proses dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, 

keterampilan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu 

yang belajar (Sudjana, 1989: 5). Prestasi belajar yang diharapkan adalah 

siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan berfikir dengan 

baik. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah 

dilakukan atau dikerjakan (Purwodharminto, 1996: 700). Prestasi belajar 

yang telah dicapai oleh siswa dapat diketahui melalui hasil belajarnya. 

Dengan melihat hasil dari test formatif, test sumatif dan nilai raport, maka 



 

dapat dilihat sejauh mana prestasi belajar yang telah dicapai oleh siswa. 

Jadi prestasi belajar merupakan suatu hasil yang telah dicapai dalam diri 

seseorang melalui proses perubahan tingkah laku, latihan untuk 

mendapatkan pengetahuan dan kemampuan baru. Dalam penelitian ini 

prestasi belajar yang penulis maksud adalah nilai rata-rata ulangan harian 

pada pelajaran akuntansi pada siswa kelas II semester 2 SMA Negeri I 

Kutowinagun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005. 

Prestasi belajar itu sendiri meliputi: 

a. Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif ). 

b. Personal dan kepribadian, sikap dan nilai (efektif ). 

c. Ketrampilan dan kemampuan bertindak (psikomotorik ). 

      (Sudjana, 1989: 23) 

2.3.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar : 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik berasal dari dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). 

Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakekatnya merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan 

guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa mencapai prestasi 

belajar yang seoptimal mungkin dengan kemampuannya masing-masing. 

 

 



 

Adapun faktor-faktor yang dimaksud meliputi hal-hal  sebagai 

berikut : 

a. Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal) 

1). Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini adalah panca indera 

yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti mengalami 

sakit, cacat tubuh atau perkembangan yang tidak sempurna, 

berfungsinya kelenjar tubuh yang membawa kelainan tingkah 

laku. 

2). Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh, terdiri atas : 

a). Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial, yaitu 

kecerdasan dan bakat serta faktor kecakapan nyata, yaitu 

prestasi yang dimiliki. 

b). Faktor non intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat kebutuhan, motivasi, emosi, 

dan penyesuaian diri. 

3). Faktor kematangan fisik maupun psikis, berkat adanya 

kematangan fisik maka pada gilirannya akan sampai pada kondisi 

jasmaniah yang siap melaksanakan tugas perkembangannya. 

Faktor kematangan psikis meliputi pengamatan, pemikiran dan 

kemauan. 

  



 

b. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) 

1).  Faktor sosial yang terdiri atas : 

a). Lingkungan keluarga 

b). Lingkungan sekolah 

c). Lingkungan masyarakat 

d). Lingkungan kelompok 

2). Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian. 

3).  Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas 

belajar. 

4).  Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. 

   (Usman dan Setiawati, 1993: 10). 

2.3.3 Akuntansi   

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2001: 

5). Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas 

yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada 

dasarnya akuntansi harus : 

a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan 

keputusan yang akan diambil 

b. Memproses atau menganalisis data yang relevan. 

c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan (Jusup, 2001: 5). 



 

Materi akuntansi baik di SMA maupun di SMK terdiri dari pokok-

pokok bahasan dari pengertian akuntansi secara umum, pencatatan 

transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan baik untuk perusahaan 

jasa, dagang dan juga koperasi sampai pada analisis laporan keuangan. 

Pokok-pokok bahasan tersebut diurutkan sesuai dengan sekuensial proses 

akuntansi, dari bukti transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Di 

samping itu dimulai dari transaksi perusahaan jasa yang relatif mudah 

sampai dengan perusahaan manufaktur yang relatif kompleks. 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek (Walgito, 1993: 56). 

Dengan demikian perhatian orang tua yang dimaksud disini adalah suatu 

pemusatan aktivitas tenaga psikis didukung tenaga fisik ayah dan ibu siswa 

atau wali yang mengasuh dan membiayai serta sebagai penanggung jawab 

siswa disertai adanya kesadaran tertuju pada suatu objek. Adapun objek yang 

dimaksud dalam definisi tersebut adalah anak atau siswa yang menjadi 

tanggung jawab ayah dan ibu atau wali yang mengasuh dan membiayainya. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya orang tua yang sedang memperhatikan 

aktivitas belajar anak tersebut sebagai objek penelitian. 

Di dalam lingkungan keluarga, perhatian orang tua dalam belajar anak 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak tersebut (Slameto, 2003: 

60). Hal ini disebabkan karena waktu yang paling banyak bagi anak untuk 



 

setiap harinya berada dalam lingkungan keluarga. Dan sekaligus keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak 

pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan. Dan juga keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak 

adalah di dalam keluarga sehingga pendidikan yang paling banyak diterima 

oleh anak adalah dalam keluarga. Bagi orang tua yang memperhatikan belajar 

anaknya di lingkungan keluarga inilah orang tua yang memenuhi kebutuhan 

fisik, psikis, maupun sosial anak. 

Perhatian orang tua dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik seperti   

memperhatikan kesehatan anak yaitu dengan mengusahakan makanan yang 

bergizi, mengusahakan obat-obatan dan menyediakan sarana pendidikan. 

Penataan fisik rumah terutama kamar belajar yang memenuhi syarat akan 

membuat belajar anak menjadi tenang, nyaman, aman yang akhirnya mampu 

membuahkan hasil yang optimal. Selain itu orang tua berpengaruh minimal 

dalam usaha pengadaan buku pelajaran, khususnya buku-buku yang harus 

dibeli dengan biaya sendiri di samping buku-buku paket yang diusahakan oleh 

pemerintah atau sekolah. Apabila orang tua dalam mengusahakan buku-buku 

pelajaran cukup lengkap didukung catatan siswa itu sendiri cukup lengkap 

pula tidak mustahil prestasi belajar yang diraih akan baik. Sedangkan 

perhatian orang tua dalam pemenuhan kebutuhan psikis misalnya dengan 

memberikan motivasi dalam belajar, menumbuhkan minat belajar, 

mengarahkan perhatian anak dalam belajar, dan memberikan bimbingan 

belajar anak. Dan perhatian orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan sosial 



 

seperti memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan kegiatan organisasi 

dan bekerja sama dengan orang lain.   

Berkaitan dengan mata pelajaran akuntansi di SMA, sebagian besar 

materi akuntansi adalah materi praktek yang berupa hitung-hitungan angka 

yang memerlukan keuletan, keterampilan, ketelitian dan ketekunan yang 

mendasar dalam penyampaiannya. Siswa terkadang merasa kesulitan bila 

mempelajari mata pelajaran akuntansi, karena siswa menganggap bahwa 

akuntansi sangat sulit dan rumit. Oleh karena itu dalam mempelajari akuntansi 

diperlukan adanya pemahaman atau insight. Hal ini sesuai dengan teori 

Gestals yang menyebutkan bahwa belajar merupakan upaya mencari dan 

menemukan keteraturan, keharmonisan dari sesuatu yang dipelajari (Ibrahim, 

1996 : 21). Terkait dengan mempelajari akuntansi diperlukan adanya 

pemahaman kemampuan pada tingkat dasar. Misalnya, sebelum memahami 

dan dapat membuat laporan keuangan kita harus memahami terlebih dahulu 

tentang rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal 

umum dan kemudian dikelompok-kelompokkan kedalam buku besar, setelah 

itu menyusun neraca saldo. Namun sebelum menyusun laporan keuangan dari 

neraca saldo, perlu diteliti terlebih dahulu apakah saldo dari tiap-tiap rekening 

sudah menunjukkan keadaan yang benar sebab ada rekening-rekening yang 

sudah siap untuk langsung dicantumkan dalam laporan keuangan dan ada pula 

yang disesuaikan terlebih dahulu ke dalam jurnal penyesuaian. Ke semua ini 

harus dipahami betul-betul sebelum membuat laporan keuangan. Oleh karena 

itu kontinuitas belajar sangat diperlukan untuk mengatasi masalah akuntansi 



 

karena dalam proses akuntansi itu berlangsung terus-menerus dan 

berkelanjutan. Dengan demikian siswa yang belajar kontinuitas belajar akan 

berhasil dalam belajarnya dan jika siswa itu tekun belajar maka akan dapat 

mencapai prestasi belajar yang baik (Winkel, 2004: 99). 

Untuk dapat mencapai prestasi belajar akuntansi yang baik siswa harus 

dapat belajar dengan aktif yaitu selain memahami konsep-konsep akuntansi 

juga harus diimbangi dengan banyak latihan soal agar nantinya materi yang 

dipelajarinya itu bermanfaat baginya. Motivasi juga sangat besar pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar karena dengan motivasi yang besar  materi yang kita 

pelajari khususnya akuntansi akan mudah dikuasainya dengan cara senang 

membaca bahan-bahan yang relevan dengan materi itu dari berbagai sumber 

yang dapat kita peroleh dan tekun dalam menyelesaikan tugas dan soal-soal 

akuntansi.  

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua 

harus memperhatikan kebutuhan anak baik dari segi fisik, psikis maupun 

sosial, sehingga keinginan anak akan menjadi terpenuhi, maka dengan 

terpenuhinya dapat membangkitkan semangat untuk belajar dan bekerja 

dengan kesadarannya sendiri. Disini orang tua tinggal mengawasi dan 

mengarahkan agar anak patuh dan taat dengan kesadaran yang tinggi yang 

pada akhirnya prestasi belajar anak dapat meningkat. Selain itu siswa juga 

dapat mencapai prestasi yang baik jika anak mau dan mampu belajar sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan secara rutin dan teratur dengan diimbangi 



 

latihan-latihan mengerjakan soal akuntansi dan juga didukung ketekunan dan 

keuletan siswa dalam memyelesaikan tugas  atau soal-soal akuntansi. 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ada pengaruh positif dan signifikan perhatian orang tua dan kontinuitas 

belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu studi yang 

bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian 

yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan 

sebelumnya dan sesudahnya (Sudjana, 2000:52) 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil 

penelitian secara eksak dan menganalisis data menggunakan perhitungan 

statistik.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Atas yang ada di 

Kutowinangun, yaitu SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen. 

 

3.3 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Menurut Sudjana (1996: 6) populasi adalah semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 

Kebumen tahun ajaran 2004/ 2005 yang berjumlah 278 siswa yang terbagi 
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dalam 6 kelas.  Adapun rincian jumlah siswa untuk masing-masing kelas 

terlihat pada tabel 1 di bawah ini. 

 Tabel 1 Populasi Penelitian 
NO Kelas Jumlah Siswa 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

II.1 
II.2 
II.3 
II.4 
II.5 
II.6 

46 siswa 
48 siswa 
46 siswa 
46 siswa 
46 siswa 
46 siswa 

 Sumber: Dokumen SMA Negeri I Kutowinangun, 2005 

 

3.4 Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109) sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Dari populasi tersebut, untuk keperluan penelitian 

diambil sebagian siswa untuk dijadikan sampel untuk diambil datanya. Untuk 

menentukan ukuran sampelnya yang diambil dari populasi, digunakan rumus 

Slovin sebagai berikut:  

21 Ne
Nn

+
=  (Umar, 2001: 74) 

keterangan : 

n  =   ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel    

yang masih ditolerir atau diinginkan. 

Berdasarkan rumus tersebut dengan menggunakan taraf kesalahan 

10%, dengan ukuran populasi 278 siswa maka diperoleh ukuran sampel 

sebesar: 
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( )( )
74

78,3
278

10,02781
278

2 ==
+

=n  

Dengan demikian, ukuran sampel yang digunakan sebesar 74 siswa. 

Karena setiap kelas mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel, 

maka cara pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan cara proporsional 

cluster random sampling. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan 

mengambil secara acak siswa-siswa dari setiap kelas secara proporsional. Hal 

ini dilakukan karena populasi terdiri dari  siswa yang terbagi dalam kelas-

kelas dan setiap kelas mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Menurut 

Suharsimi (2002: 127) menyatakan bahwa untuk memperoleh sampel yang 

representatif dari populasi yang terdiri dari kelas-kelas yang jumlah subjeknya 

tidak sama dapat ditentukan secara sebanding atau seimbang dengan subjek 

dalam masing-masing kelas. 

Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan besarnya siswa dari 

masing-masing kelas sesuai ukuran populasinya secara proporsional. 

Tabel 2 Ukuran Sampel 
Kelas Populasi Sampel 
II. 1 
II. 2 
II. 3 
II. 4 
II. 5 
II. 6 

46 
48 
46 
46 
46 
46 

(46/ 278) X 74 = 12 
(48/ 278) X 74 = 14 
(46/ 278) X 74 = 12 
(46/ 278) X 74 = 12 
(46/ 278) X 74 = 12 
(46/ 278) X 74 = 12 

Jumlah 278                           74 
 

Berdasarkan tabel tersebut, maka penelitian ini diambil secara acak 12 

siswa dari kelas II. 1, II. 3, II. 4, II. 5 dan II. 6  dan 14 siswa dari kelas II. 2. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi objek penelitian (Arikunto, 2002: 

94). Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (Variabel X ) 

Variabel bebas (independen variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi (Arikunto, 2002: 101). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah perhatian orang tua (X1), perhatian orang tua yang 

dimaksud adalah usaha yang dilakukan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan anaknya baik kebutuhan fisik, psikis maupun sosial. Dan 

kontinuitas belajar (X2), kontinuitas belajar yang dimaksud adalah 

kelangsungan dalam proses belajar akuntansi secara terus-menerus dan 

teratur sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang baik. 

Dalam penelitian ini Indikator perhatian orang tua  antara lain : 

a. Perhatian terhadap Pemenuhan kebutuhan fisik 

1) Kesehatan (makan bergizi dan teratur, olah raga teratur) 

2) Kelengkapan sarana pendidikan 

b. Perhatian terhadap Pemenuhan kebutuhan psikis 

1) Memberi perhatian (kasih sayang)  

2) Memberi  semangat belajar  

3) Membimbing dan membantu belajar anak 

c. Perhatian terhadap Pemenuhan kebutuhan sosial 

1) Pergaulan  

2) Bekerja sama 

3) Kegiatan organisasi 
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Sedangkan yang termasuk indikator kontinuitas belajar antara lain : 

a. Kedisiplinan 

b. Keteraturan 

c. Ketekunan dan keuletan  

d. Pengaturan waktu  

e. Memusatkan perhatian pada materi 

2. Variabel terikat (Variabel Y) 

Variabel terikat (dependen variable) adalah variabel akibat 

(Arikunto, 2002: 101). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen 

tahun ajaran 2004/ 2005. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil 

belajar yang telah dicapai atau telah dikerjakan dilihat dari nilai rata-rata 

ulangan harian siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen 

semester 2 tahun ajaran 2004/ 2005. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan akan sangat menentukan 

baik buruknya hasil penelitian. Hasil penelitian tergantung dari teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan reliabel. 

(Sutrisno Hadi, 1995: 108). 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini 

adalah metode angket dan metode dokumentasi. 
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1. Metode Angket 

Metode angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk informasi dari responden dalam arti laporan tertentu 

tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2002: 128). 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data variabel perhatian orang 

tua dan kontinuitas belajar, dalam bentuk skor masing-masing variabel 

bebas tersebut. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah angket dan 

jenis skala sikap yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Kinnear 

dalam Husein Umar (1998: 68), Skala Likert ini berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-

tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik. Responden diminta 

mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah 

kategori 5 atau 7, dalam penelitian ini digunakan 5 kategori.  

2. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengutip gambaran-gambaran, catatan, ataupun dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data nama-nama siswa kelas II yang ada dalam populasi, dan nilai ulangan 

harian akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kotowinagun Kebumen. 

Data-data tersebut diambil dari dokumen dalam bentuk ledger nilai kelas II 

beserta daftar siswa kelas II tahun ajaran 2004/ 2005. 
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3.7 Metode Analisis Alat Pengumpul Data 

Sebelum angket digunakan untuk penelitian terhadap sampel yang 

diambil, maka dilakukan uji coba terlebih dahulu terhadap 20 siswa, kemudian 

dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

3.7.1 Validitas  

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. (Arikunto, 2002: 146) 

Dalam penelitian ini digunakan validitas internal dengan cara 

analisa faktor. Cara mengukur analisa faktor yaitu dengan 

mengkorelasikan skor yang ada pada faktor dengan skor total dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment. Adapun langkah-langkah 

untuk mencari validitas tiap faktor adalah sebagai berikut : 

a. Membuat tabel analisis faktor untuk variabel X dan Y. 

b. Mengkorelasikan jumlah skor masing-masing faktor dengan skor total. 

c. Hasil yang diperoleh dari masing-masing perhitungan tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai dalam tabel harga kritik dari r product 

moment pada α = 5 % atau interval kepercayaan 95 %. 

Berikut ini merupakan rumus dari korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson dengan angka kasar, yaitu: 
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Keterangan: 

xyr   = koefisien korelasi 

N   = banyaknya peserta tes 

X   = jumlah skor item 

Y    = jumlah skor total  

Hasil perhitungan xyr   dikonsultasikan pada table kritis r product 

moment dengan taraf signifikasi 5 %. Jika xyr  > r kritis atau probabilitas 

kurang dari 0,05 maka butir soal tersebut valid (Suharsimi Arikunto, 2002: 

146). Hasil analisis validitas dapat dilihat pada lampiran diperoleh nilai 

koefisien korelasi yang lebih besar dari rtabel (0,444) pada taraf signifikansi 

5% dengan n = 20 dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, yang berarti 

item-item pembentuk instrumen tersebut valid. 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154) .  

Dalam penelitian ini dipakai reliabilitas dengan rumus Alpha yang 

digunakan untuk mencari instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 

angket atau soal berbentuk uraian. 

Reliabilitas item diuji dengan menggunakan rumus Alpha : 
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Keterangan: 

 nr         =  Realibilitas instrumen 

  k         =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

      ∑ =2
bσ  jumlah varians butir 

∑ 2
tσ  = varians total    (Arikunto, 2002: 171)    

Adapun langkah-langkah pengolahan datanya antara lain : 

a. Alat ukur diujicobakan pada responden yang termasuk dalam populasi. 

b. Setelah data diambil kemudian diadakan penskoran dari hasil uji coba 

tersebut. 

c. Setelah di skor  data kemudian ditabulasikan pada sebuah tebel kerja 

dan skor dari tiap-tiap butir dijumlahkan. 

d. Tiap responden dicari skor totalnya dan jumlah kuadrat dari skor total 

tersebut. 

Hasilnya dikonsultasikan dengan tabel product moment, jika r hitung  

≥ r tabel (0,444), maka instrumen data dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Sebaliknya, jika r hitung  ≤ r 

tabel (0,444), maka instrumen data dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat 

digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

Hasil   analisis reliabilitas menggunakan rumus alpha diperoleh r11 

untuk angket perhatian orang tua sebesar 0,9278 dan untuk angket 

kontinuitas sebesar 0,9404. Kedua nilai tersebut lebih besar rtabel (0,444) 
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yang berarti secara nyata kedua instrumen tersebut mempunyai 

kekonsistenan yang tinggi atau reliabel. 

 

3.8 Metode Analisis Data  

3.8.1 Analisis Deskriptif  

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 

indikator dalam setiap variabel yang memberikan gambaran mengenai 

responden penelitian dan variabel-variabel penelitian (perhatian orang tua 

dan kontinuitas belajar). Penelitian ini menggunakan tabel stastistik 

deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan sesungguhnya, 

rata-rata serta standar deviasi. 

Penyajian hasil analisis deskriptif didasarkan pada distribusi 

frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut 

kategori-kategori nilai variabel. Untuk mengetahui distribusi frekuensi 

masing-masing variabel yang pengumpulan datanya menggunakan 

kuesioner, setiap indikator dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu 

dklasifikasikan dan diberi skor atau nilai yaitu: 

1. Untuk variabel perhatian orang tua: 

 Skor 5 untuk jawaban responden sangat setuju 

 Skor 4 untuk jawaban responden setuju 

 Skor 3 untuk jawaban responden ragu-ragu 

 Skor 2 untuk jawaban responden kurang setuju 

 Skor 1 untuk jawaban responden tidak setuju 
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2. Untuk variabel kontinuitas belajar: 

 Skor 5 untuk jawaban responden selalu 

 Skor 4 untuk jawaban responden sering 

 Skor 3 untuk jawaban responden kadang-kadang 

 Skor 2 untuk jawaban responden jarang 

 Skor 1 untuk jawaban responden tidak pernah  

Tabel 3 Kategori Variabel Perhatian Orang tua, Kontinuitas Belajar 
dan Prestasi Belajar 

No Rentang rata-rata Rentang Nilai Kategori 
1 
2 
3 
4 
5 

1,00 – 1,80 
1,81 – 2,60 
2,61 – 3,40 
3,41 – 4,20 
4,21 – 5,00 

0,00 – 59,9 
60,0 – 69,9 
70,0 – 79,9 
80,0 – 89,9 
90,0 – 100 

Sangat kurang 
Kurang 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

 
Pembuatan tabel kategori tersebut didasari atas angket yang 

digunakan dalam penelitian ini yang berjumlah 51 butir soal terbagi atas 

variabel perhatian orang tua 26 butir soal dan variabel kontinuitas belajar 

25 butir soal. Adapun uraian kelas-kelas kategori baik untuk variabel 

perhatian orang tua dan kontinuitas belajar adalah sebagai berikut : 

 Mean terendah  : (1x51x 74) : (51x 74) = 1 

 Mean tertinggi  : (5x51x74) : (51x74) = 5 

 Rentang  : 5 - 1 = 4 

 Interval kriteria  : 4 : 5 = 0,8  (Rachman, 2004: 36) 

3.8.2 Analisis Regresi  

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang 

dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Analisis regresi yang digunakan untuk membuat model 
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matematika antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y. langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan persamaan regresi berganda 

Bentuk umum regresi dengan dua variabel bebas adalah: 

2211 XbXbaY ++=  

Keterangan : 

a     = koefisien regresi (konstanta) 

1b   = koefisien regresi untuk X1 

2b    = koefisien regresi untuk X2 

                 1X    = perhatian orang tua 

      2X   = kontinuitas belajar 

 (Sudjana, 1996: 348) 

b. Pengujian hipotesis penelitian  

1) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : 1β  = 2β  = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan 

(bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

(2) Ha 1β atau 2β  ≠  0, artinya X1 dan X2 secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b) Rumus yang digunakan 

  
1/)(

/)(
−−

=
knresJk
kregJkFhitung  
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  keterangan : 

  Jk (reg) = jumlah kuadrat regresi 

  Jk (res) = jumlah kuadrat residu 

  k           = banyaknya variabel bebas yang digunakan 

 n           = jumlah sampel 

 Dengan : 

 JKreg  =  a1ΣX1Y + a2 ΣX2Y  

 JKres  =  Σ Y2 - JKreg 

  (Sudjana, 1996: 355) 

c) Kaidah pengambilan keputusan 

(1) Jika  nilai tabelhitung FF >  atau jika koefisien hitungF  signifikan 

pada taraf lebih kecil atau sama dengan 5% maka Ho 

ditolak. 

(2) Jika nilai tabelhitung FF <  atau jika koefisien hitungF  signifikan 

pada taraf lebih besar dari 5% maka Ho diterima. 

d) Besaran pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. 

  Rumus yang digunakan : 

  2
2

i

reg

y
JK

R
∑

=    (Sudjana, 1996: 383) 

2) Pengaruh X2 dan X2 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : 1β  = 0, i = X1, X2, artinya X1 dan X2 secara parsial 

(sendiri-sendiri) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 
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(2) Ha 1β ≠  0, i = X1, X2,  artinya X1 dan X2 secara parsial 

(sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b) Rumus yang digunakan 

  
i

i
i Sa

at =   (Sudjana, 1996: 388) 

c) Kaidah pengambilan keputusan 

(1)  Ho diterima, jika  nilai tabelhitung tt >  atau jika koefisien 

hitungt  signifikan pada taraf lebih besar dar 5%. 

(2) Ho ditolak, jika nilai tabelhitung tt <  atau jika koefisien hitungt  

signifikan pada taraf lebih kecil atau sama dengan 5%. 

d) Besaran pengaruh X1 dan X2 secara parsial terhadap Y. 

  Rumusnya adalah sebagai berikut : 

     ( )( )2
2.1

2
2

2.121
2.1

11 rr

rrr
r

y

yy
y

−−

−
=  

           ( )( )2
2.1

2
1

2.112
1.2

11 rr

rrr
r

y

yy
y

−−

−
=   

      (Sudjana,1996: 380) 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik(Uji Multikolinieritas) 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal (yaitu variabel independen yang nilai korelasi 
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antar sesama variabel independen sama dengan nol). Uji multikolinieritas 

dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF yang tinggi (karena VIF = 1/ tolerance). Nilai cuttof yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance<0,10 atau sama dengan nilai VIF>10. Apabila terjadi 

multikolinieritas maka model regresi ganda yang diperoleh tidak baik 

digunakan. (Ghozali, 2005: 91-92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil dari studi 

lapangan untuk memperoleh data dengan kuesioner untuk mengukur dua variabel 

yaitu perhatian orang tua dan kontinuitas belajar sebagai variabel bebas. Data lain 

berupa prestasi belajar diambil dengan teknik dokumentasi sebagai variabel 

terikat. Setelah gambaran umum tentang responden, dilanjutkan dengan analisis 

deskriptif variabel penelitian untuk menggambarkan tingkat perhatian orang tua,        

kontinuitas belajar  dan prestasi belajar akuntansi menggunakan statistik deskriptif 

berupa mean, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Sebagai pengujian 

hipotesis dilakukan analisis regresi linier berganda dibantu dengan Special 

Program for Statistic Solution (SPSS) release 10.  

4.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

Sebagai penggambaran mengenai variabel-variabel penelitian 

(perhatian orang tua, kontinuitas belajar dan prestasi belajar akuntansi) 

digunakan statistik deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan 

sesungguhnya, rata-rata dan standar deviasi seperti terlihat pada tabel 4. 

Tabel 4  Statisktik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel Kisaran 

teoritis 
Kisaran 

sesungguhnya 
Rata-rata Standar 

deviasi 
Perhatian orang tua (POT) 1-5 1,89 – 4,83 4,05 0,4890 
Kontinuitas belajar (KB) 1-5 1,27 – 4,74 3,55 0,5372 
Prestasi Belajar (PB) 0-100 57 - 86 73,61 6,6576 
Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

 
 



 

Kriteria Mean
skala 1-5:   
1,00 – 1,80 Sangat kurang 
1,81 – 2,60 Kurang 
2,61 – 3,40 Cukup/ sedang 
3,41 – 4,20 Baik/ tinggi 
4,21 – 5,00 Sangat baik/ sangat tinggi 

Kriteria prestasi belajar 
0,00 – 59,9 Sangat kurang 
60,0 – 69,9 Kurang 
70,0 – 79,9 Cukup 
80,0 – 89,9 Baik 
90,0 – 100 Baik sekali 

4.1.1 Perhatian Orang Tua 

Berdasarkan tabel 4 di atas tampak bahwa kisaran jawaban 

responden tentang perhatian orang tua mendekati kisaran teoritis dengan 

rata-rata 4,05 dengan standar deviasi 0,4890. Besarnya rata-rata tersebut 

pada interval 3,41 – 4,20 dalam kategori baik. Dari 74 siswa ternyata 

rata-rata skor terendah 1,89 dalam kategori kurang dan rata-rata skor 

tertinggi 4,83 dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa 

perhatian orang tua siswa SMA Negeri 1 Kutowinangun Kebumen 

bervariasi dari kurang sampai sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dari distribusi frekuensi berikut ini.    

 Tabel 5 Distribusi Frekuensi Perhatian Orang Tua            

1 1.4 1.4
4 5.4 6.8

38 51.4 58.1
31 41.9 100.0
74 100.0

Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
                Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata dari 74 siswa, terdapat 

38 siswa atau 51,4% menyatakan bahwa perhatian orang tuanya dalam 

kategori baik, 31 siswa atau 41,9% dalam kategori sangat baik, 4 siswa 



 

atau 5,4% dalam kategori cukup dan hanya 1 siswa atau 1,4% 

menyatakan bahwa perhatian orang tuanya dalam kategori kurang baik. 
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Cukup
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   Gambar 2. Diagram Pie Distribusi Frekuensi Perhatian Orang Tua 
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar orang tua siswa mempunyai perhatian yang baik 

dalam arti memberikan perhatian yang baik tentang kesehatan siswa, 

kelengkapan sarana belajar, perhatian atau kasih sayang, memberikan 

bantuan belajar, memberikan semangat belajar, memperhatikan 

pergaulan anak, menciptakan kerja sama di rumah dan memberikan 

kesempatan berorganisasi dengan baik. Lebih jelasnya  dapat dilihat dari 

rata-rata skor dari setiap indikator perhatian orang tua pada tabel 6. 



 

       Tabel 6 Rata-rata Perhatian Orang Tua Siswa ditinjau dari Setiap             
Indikatornya 

74 1.67 5.00 4.2207
74 1.00 5.00 4.2162
74 2.63 4.88 4.1014
74 1.50 5.00 3.5946
74 1.33 5.00 3.6802
74 2.00 5.00 4.3108
74 2.00 5.00 4.0743
74 2.00 5.00 4.1757

Kesehatan
Kelengkapan sarana belajar
Perhatian
Membimbing dan membantu belajar
Memberi semangat belajar
Memperhatikan pergaulan anak
Kerjasama
Kegiatan organisasi

N Minimum Maximum Mean

 
        Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Dilihat dari rata-rata setiap indikatornya ternyata berada pada 

interval 3,41 - 4,20 dalam kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata orang tua mempunyai perhatian yang tinggi terhadap 

belajar anak. Meskipun dilihat dari rata-rata skornya termasuk dalam 

kategori tinggi, jika dilihat dari setiap indikatornya, ternyata ada 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain memberi perhatian, 

membimbing dan membantu belajar serta memberi semangat belajar 

pada anak. Hal ini ditunjukkan dari data yang menunjukkan bahwa dari 

74 siswa terdapat 59,4% orang tua belum menyediakan makanan kecil 

pada saat sedang belajar yang merupakan bentuk perhatian belajar anak 

(item no 9), selain itu 35,2% tidak menegur  apabila anak belajar sambil 

menonton TV (item no 16), terdapat 45,9% orang tua kurang 

menganjurkan anak untuk membuat jadwal belajar di rumah (item no 17), 

terdapat 51,4% orang tua tidak marah apabila anak diajak bermain pada 

saat sedang belajar (item no 18), terdapat 43,3% orang tua yang tidak 

memberikan pujian apabila anak mendapat nilai bagus (item no 20), dan 

terdapat 54,1% orang tua belum memberikan hadiah apabila anak 

mendapat nilai bagus (item no 21).  



 

4.1.2 Kontinuitas Belajar 

Kisaran jawaban responden tentang kontinuitas belajar 

mendekati kisaran teoritisnya dengan rata-rata 3,55 dan standar deviasi 

0,5372. Rata-rata tersebut pada interval 3,41 – 4,20 dalam kategori 

tinggi. Dari 74 siswa ternyata rata-rata skor terendah 1,27 dalam kategori 

kurang dan rata-rata skor tertinggi 4,74 dalam kategori sangat tinggi. Ini 

menunjukkan bahwa kontinuitas belajar siswa kelas II SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen bervariasi dari kurang sampai sangat tinggi. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 7  Distribusi Frekuensi Kontinuitas Belajar 

1 1.4 1.4
1 1.4 2.7

30 40.5 43.2
32 43.2 86.5
10 13.5 100.0
74 100.0

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
                  Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata dari 74 siswa, terdapat 

32 siswa atau 43,2% mempunyai kontinuitas belajar yang tinggi, 30 

siswa atau 40,5% dalam kategori sedang, 10 siswa atau 13,5% dalam 

kategori sangat tinggi, 1 siswa atau 1,4% dalam kategori rendah dan 1 

siswa atau 1,4% dalam kategori sangat rendah. 
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  Gambar 3  Diagram Pie Distribusi Kontinuitas Belajar 
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, meskipun dari 

rata-ratanya dalam kategori tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat dari rata-

rata indikator kontinuitas belajar siswa pada tabel 8. 

Tabel 8  Rata-rata Kontinuitas Belajar Siswa ditinjau dari Setiap 
Indikatornya 

74 1.00 5.00 3.9189 .7496
74 1.00 5.00 3.6324 .6351
74 1.67 5.00 3.6562 .6270
74 1.00 4.33 2.8243 .7807

74 1.00 5.00 3.7207 .6747

Kedisiplinan
Keteraturan
Ketekunan dan keuletan
Pengaturan waktu
Memusatkan perhatian
pada materi

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
    Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa kedisiplinan, 

keteraturan, ketekunan dan keuletan serta memusatkan perhatian pada 

materi sudah dalam kategori tinggi ditunjukkan dari rata-rata skor antara 

3,41 – 4,20, namun dalam hal mengatur waktu masih perlu ditingkatkan 

sebab dalam kategori sedang dengan rata-rata 2,8243 pada interval 2,61 – 

3,40. 



 

Meskipun dilihat dari rata-ratanya kontinuitas belajar siswa 

dalam ketegori tinggi, jika dilihat dari setiap indikatornya, ternyata ada 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu berkaitan kedisiplinan, 

pemanfaatan waktu, membuat catatan, ketepatan dalam belajar, 

mengulang kembali belajar di rumah, mencari pemecahan dari sumber 

lain apabila mengalami kesulitan, mengerjakan tugas, dan 

memperhatikan guru pada saat mengajar. Hal ini ditunjukkan dari data 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 74 siswa, terdapat 58,2% 

masih belum menyelesaikan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh 

dan tepat waktu (item no 28), terdapat  48,6% siswa belum sepenuhnya 

mencatat hal-hal penting secara lengkap, rapi dan dalam buku tersendiri 

(item no 31), terdapat 75,7% kurang mempersiapkan dengan belajar 

apabila ada pelajaran akuntansi (item no 32), terdapat 75,7% siswa belum 

menyempatkan untuk mengulang pelajaran akuntansi yang disampaikan 

di sekolah (item no 33). Berdasarkan data ternyata 56,8% siswa yang 

mudah mneyerah apabila menyelesaikan soal-soal yang sulit (item no 

35), 51,4% siswa belum berusaha mencari sumber lain dari buku apabila 

ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal akuntansi (item no 36), 

terdapat 59,5% siswa kurang bertanya kepada guru apabila mengalami 

kesulitan (item no 38), terdapat 78,4% siswa belum mengerjakan sendiri 

secara maksimal apabila ada tugas dari guru (item no 39), terdapat 44,7% 

siswa belum merasa senang hati apabila disuruh mengerjakan soal di 

depan oleh guru (item no 41), 47,4% siswa belum berusaha mencari 



 

pengetahuan lain dalam rangka menambah wawasan tentang akuntansi 

untuk memperjelas materi (item no 42), terdapat 62,2% siswa belum 

membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari akuntansi daripada mata 

pelajaran lain (item no 43), terdapat 85,1% siswa belum terbiasa 

membaca buku di perpustakaan setiap jam istirahat (item no 44), terdapat 

74,3% belum menggunakan jam kosong untuk menyelesaikan tugas 

akuntasi yang belum selesai (item no 45), terdapat 67,6% siswa tidak 

mengajukan pertanyaan kepada guru apabila ada materi yang belum jelas 

(item no 47) dan terdapat 59,5% siswa kurang memperhatikan pada saat 

guru menerangkan di depan kelas (item no 49). 

4.1.3 Prestasi Belajar 

Dilihat dari prestasi belajarnya akuntansi, rata-ratanya mencapai 

73,61 dengan standar devaisi 6,6576. Dari rata-rata yang diperoleh pada 

interval 70,0 – 79,9 dalam kategori cukup. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 9  Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 

2 2.7 2.7
26 35.1 37.8
32 43.2 81.1
14 18.9 100.0
74 100.0

Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
             Sumber: Data Primer yang diolah 2005 
 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa  32 siswa atau 43,2% 

mempunyai prestasi belajar dalam kategori cukup, selebihnya 26 siswa 



 

atau 35,1% dalam kategori kurang, 14 siswa atau 18,9% dalam kategori 

baik dan 2 siswa atau 2,7% dalam kategori sangat kurang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4  Diagram Pie Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 

4.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier ganda dengan variabel bebas perhatian orang tua dan kontinuitas 

belajar, sedangkan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Dalam analisis ini 

digunakan Special Program for Statistic Solution (SPSS) release 10, seperti 

tampak pada tabel berikut. 

Tabel 10  Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

43.883 5.901 7.436 .000
3.299 1.566 2.106 .039 .243
4.612 1.426 3.235 .002 .358

(Constant)
Perhatian orang tua
Kontinuitas Belajar

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

   Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Prestasi Belajar
Sangat baik 

Baik

Cukup

Kurang



 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh kontansta sebesar 43,883, 

koefisien perhatian orang tua (X1) sebesar 3,299 dan koefisien kontinuitas 

belajar (X2) sebesar 4,612, sehingga model persamaan regresinya: 

Y = 43,883 + 3,299X1 + 4,612X2 

Model tersebut berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor untuk 

perhatian orang tua akan diikuti kenaikan prestasi belajar sebesar 3,299 dan 

untuk setiap kenaikan satu skor untuk kontinuitas belajar akan diikuti 

kenaikan prestasi belajar sebesar 4,612. Hasil ini memberikan gambaran 

bahwa perhatian orang tua siswa yang semakin baik dan diikuti kontinuitas 

belajar yang tinggi akan berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa. 

4.2.1 Uji Parsial (Uji t) 

Hasil analisis data yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

signifikan positif perhatian orang tua terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen yang ditunjukkan 

dari hasil uji  parsial (uji t) diperoleh thitung = 2,106 dengan probabilitas 

0,039 < 0,05. 

Hasil analisis data ditunjukkan dari hasil uji parsial (uji t) 

diperoleh nilai thitung = 3,235 dengan nilai probabilitas 0,002 < 0,05,yang 

berarti ada pengaruh positif dan signifikan kontinuitas belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 

Kebumen. 



 

4.2.2 Uji Simultan (Uji F) 

Hasil analisis data menyatakan ada pengaruh signifikan positif 

perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen. 

Hipotesis ini diuji menggunakan uji F seperti tercantum pada tabel 

berikut. 

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVAb

923.798 2 461.899 14.186 .000a

2311.837 71 32.561
3235.635 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kontinuitas Belajar, Perhatian orang tuaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 

Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Berdasarkan pengujian di atas diperoleh Fhitung sebesar 14,186 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05 yang berarti hipotesis diterima karena 

signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dirangkum pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12  Hasil Pengujian Hipotesis 
 

No Hipotesis Kesimpulan 
1 Ada pengaruh perhatian orang tua yang signifikan positif 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA 
Negeri I Kutowinangun Kebumen 

Diterima 

2 Ada pengaruh kontinuitas belajar yang signifikan positif 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA 
Negeri I Kutowinangun Kebumen 

Diterima 

3 Ada pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar 
yang signifikan positif terhadap prestasi belajar akuntansi 
siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen 

Diterima 

 



 

4.3 Analisis Besarnya Pengaruh 

Besarnya kontribusi dari masing-masing variabel bebas (perhatian 

orang tua dan kontinuitas belajar  terhadap prestasi belajar akuntansi dapat 

dilihat dari koefisien determinasi parsial dan koefisien determinasi simultan 

atau R-square.  Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 10, dapat diketahui 

kontribusi dari masing-masing variabel  bebas sebagai berikut. 

Tabel 13 Kontribusi Variabel Perhatian Orang Tua dan Kontinuitas 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

 
No Variabel R R2 

1 Perhatian orang tua 0,243 5.9% 
2 Kontinuitas belajar  0,358 12.8% 

 

Besar kontribusi perhatian orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 

5,9%, sedangkan untuk variabel kontinuitas belajar sebesar 12,8%. Besarnya 

kontribusi secara bersama-sama perhatian orang tua dan kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar dapat dilihat dari nilai R-square yaitu 0,286 atau 

dalam persen sebesar 28,6% (lihat tabel 14). 

    Tabel 14 Kontribusi secara Bersama Perhatian Orang Tua dan 
Kontinuitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

 

Model Summaryb

.534a .286 14.186 2 71 .000
Model
1

R R Square F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics

Predictors: (Constant), Kontinuitas Belajar, Perhatian orang tuaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 

 
 
 
 
 
 



 

4.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan syarat atau asumsi penggunaan 

regresi dan digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan yang sempurna 

antar variabel bebas. Apabila secara nyata ada hubungan yang sempurna 

(nilai r > 0,8) atau nilai VIF > 10, dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas, 

sehingga model regresi ganda yang diperoleh tidak baik digunakan. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15  Hasil Uji Multikoliniritas 

.760 1.315

.760 1.315
Perhatian orang tua
Kontinuitas Belajar

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
 

Berdasarkan tabel output SPSS diperoleh nilai VIF sebesar 1,315 < 10 

yang berarti secara nyata tidak terjadi multikolinieritas, sehingga model 

regresi yang diperoleh baik digunakan untuk menyatakan persamaan 

pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Perhatian Orang Tua 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian orang tua siswa 

kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen dalam kategori baik, 

ditunjukkan dengan rata-rata skor 4,05 pada interval 3,41-4,20. Ini 

menggambarkan bahwa rata-rata orang tua siswa mempunyai perhatian 

yang baik dalam arti memberikan perhatian yang baik tentang kesehatan 



 

siswa, kelengkapan sarana belajar, perhatian atau kasih sayang, 

memberikan bantuan belajar, memberikan semangat belajar, 

memperhatikan pergaulan anak, menciptakan kerja sama di rumah dan 

memberikan kesempatan berorganisasi dengan baik. Meskipun demikian 

ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan karena ada sebagian orang tua 

yang memberikan perhatian dalam hal makanan kecil pada saat anak 

sedang belajar, selain itu orang tua kurang memberikan pengarahan 

apabila anak belajar sambil menonton TV yang dapat menggangu 

konsentrasi belajar, orang tua kurang menganjurkan anak untuk membuat 

jadwal belajar di rumah, tidak marah apabila anak diajak bermain oleh 

teman pada saat sedang belajar, orang tua juga kurang memberikan 

pujian dan hadiah apabila anak mendapat nilai baik. 

4.5.2 Kontinuitas Belajar 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kontinuitas belajar 

siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen dalam kategori 

tinggi, terbukti dari perolehan rata-rata skor pada variabel ini mencapai 

3,55 pada interval  3,41 – 4,20 dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedisiplinan, keteraturan, ketekunan dan keuletan 

serta memusatkan perhatian pada materi sudah dalam kategori tinggi,  

namun dalam hal mengatur waktu masih perlu ditingkatkan.  

Meskipun demikian berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka 

kontinuitas belajar siswa perlu ditingkatkan sebab masih ada sebagian 

siswa yang belum menyelesaikan tugas dari guru dengan sungguh-

sungguh dan tepat waktu, belum sepenuhnya mencatat hal-hal penting 



 

secara lengkap, rapi dan dalam buku tersendiri, masih kurang 

mempersiapkan dengan belajar apabila ada pelajaran akuntansi, belum 

menyempatkan untuk mengulang pelajaran akuntansi yang disampaikan 

di sekolah. Di samping itu sikap siswa ternyata masih ada sebagian yang 

mudah menyerah apabila menyelesaikan soal-soal yang sulit, kurang 

berusaha mencari sumber lain dan buku, kurang bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan, belum mengerjakan sendiri secara 

maksimal apabila ada tugas dari guru, belum merasa senang hati apabila 

disuruh mengerjakan soal di depan oleh guru dan belum berusaha 

mencari pengetahuan lain dalam rangka menambah wawasan tentang 

akuntansi untuk memperjelas materi.  

Ditinjau dari pemanfaatan waktu ternyata masih ada sebagian 

siswa yang belum membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari 

akuntansi daripada mata pelajaran lain, belum terbiasa membaca buku di 

perpustakaan setiap jam istirahat, belum menggunakan jam kosong untuk 

menyelesaikan tugas akuntasi yang belum selesai. Berkaitan dengan 

proses pembelajaran, ternyata siswa belum terbiasa untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru apabila ada materi yang belum jelas dan siswa 

kurang memperhatikan pada saat guru menerangkan di depan kelas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.5.3 Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Prestasi belajar akuntansi siswa ternyata dalam kategori cukup, 

ditunjukkan dari rata-rata prestasi belajar siswa 73,61 pada interval 70,0 

– 79,9 dalam kategori cukup.  

4.5.4 Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kontinuitas Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi 

Hasil analisis data yang menyatakan ada pengaruh perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dari hasil uji 

parsial dengan thitung  sebesar 2,106 dengan probabilitas 0,039 < 0,05. Hal 

ini berarti bahwa semakin tinggi perhatian orang tua akan diikuti dengan 

tingginya prestasi belajar. Dengan perhatian yang penuh terhadap anak, 

maka akan berdampak positif terhadap semangat siswa dalam belajarnya 

yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Winkel (2004: 194)  yang menyatakan bahwa motivasi 

ekstrinsik merupakan motivasi yang fungsinya karena ada rangsangan 

dari luar seperti dorongan dari keluarga. Orang tua salah satu bagian dari 

keluarga mempunyai peranan penting terhadap peningkatan motivasi 

belajar. Dengan motivasi belajar yang tinggi secara langsung dapat 

meningkatkan prestasi belajar.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar 

diterima ditunjukkan dari thitung = 3,235 dengan nilai probabilitas 0,002 < 

0,05. Kontinuitas belajar akan sangat penting dalam kegiatan belajar 

siswa. Karena kegiatan belajar siswa akan berhasil baik, kalau siswa 



 

tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan masalah dan 

hambatan secara mandiri. Oleh karena itu siswa yang memiliki 

kontinuitas belajar belajar tinggi cenderung mengalami kesuksesan dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajar di sekolah.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar belajar diterima. Hal ini ditunjukkan dari nilai F 

sebesar 14,186 dengan probabilitas 0,000 < 0,05. Semakin tinggi 

perhatian orang tua dan diikuti kontinuitas belajar yang tinggi akan 

memberikan dampak yang positif terhadap minat belajar yang akhirnya 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Slameto (2003: 60) yang menyatakan bahwa di dalam 

lingkungan keluarga, perhatian orang tua dalam belajar anak sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar anak tersebut. Hal ini disebabkan 

karena waktu yang paling banyak bagi anak untuk setiap harinya berada 

dalam lingkungan keluarga.  

Perhatian orang tua dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik 

seperti memperhatikan kesehatan, menyediakan sarana pendidikan, 

penataan kamar belajar yang memenuhi syarat akan membuat belajar 

anak menjadi tenang, nyaman, aman yang akhirnya mampu membuahkan 

hasil yang optimal. Orang tua dalam mengusahakan buku-buku pelajaran 

cukup lengkap didukung catatan siswa itu sendiri cukup lengkap pula 



 

maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang diraih dengan 

baik.  

Perhatian orang tua dalam pemenuhan kebutuhan psikis 

misalnya dengan memberikan motivasi dalam belajar, menumbuhkan 

minat belajar, mengarahkan perhatian anak dalam belajar, dan 

memberikan bimbingan belajar anak, memnuhi kebutuhan sosial seperti 

memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan kegiatan organisasi dan 

bekerja sama dengan orang lain juga bepengaruh possitif terhadap hasil 

belajar anak. 

Berkaitan dengan mata pelajaran akuntansi di SMA, sebagian 

besar materi akuntansi adalah materi praktek yang berupa hitung-

hitungan angka yang memerlukan keuletan, keterampilan, ketelitian dan 

ketekunan yang mendasar dalam penyampaiannya. Siswa terkadang 

merasa kesulitan bila mempelajari mata pelajaran akuntansi, karena siswa 

menganggap bahwa akuntansi sangat sulit dan rumit. Oleh karena itu 

dalam mempelajari akuntansi diperlukan adanya pemahaman atau 

insight. Hal ini sesuai dengan teori Gestals yang menyebutkan bahwa 

belajar merupakan upaya mencari dan menemukan keteraturan, 

keharmonisan dari sesuatu yang dipelajari (Ibrahim, 1996 : 21). Terkait 

dengan mempelajari akuntansi diperlukan adanya pemahaman 

kemampuan pada tingkat dasar. Sebelum memahami dan dapat membuat 

laporan keuangan siswa harus memahami terlebih dahulu tentang 

rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal 



 

umum dan kemudian dikelompok-kelompokkan kedalam buku besar, 

setelah itu menyusun neraca saldo. Sebelum menyusun laporan keuangan 

dari neraca saldo, perlu diteliti terlebih dahulu apakah saldo dari tiap-tiap 

rekening sudah menunjukkan keadaan yang benar sebab ada rekening-

rekening yang sudah siap untuk langsung dicantumkan dalam laporan 

keuangan dan ada pula yang disesuaikan terlebih dahulu ke dalam jurnal 

penyesuaian. Ke semua ini harus dipahami benar-benar sebelum 

membuat laporan keuangan. Oleh karena itu kontinuitas belajar sangat 

diperlukan untuk mengatasi masalah akuntansi karena dalam proses 

akuntansi itu berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan 

demikian siswa yang belajar dengan kontinuitas yang tinggi dan 

didukung perhatian orang tua yang baik akan berhasil dalam belajarnya 

dan jika siswa itu tekun belajar maka akan dapat mencapai prestasi 

belajar yang baik (Winkel, 2004: 99). 

Untuk dapat mencapai prestasi belajar akuntansi yang baik 

siswa harus dapat belajar dengan aktif yaitu selain memahami konsep-

konsep akuntansi juga harus diimbangi dengan banyak latihan soal agar 

nantinya materi yang dipelajarinya itu bermanfaat baginya.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa perhatian orang tua mempunyai pengaruh sebesar 5,9% dan 

kontinuitas belajar sebesar 12,8% terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen. Dalam hal ini 

kontinuitas belajar mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada 

perhatian orang tua disebabkan karena kontinuitas belajar merupakan 



 

faktor yang berpengaruh langsung (faktor internal) dalam peningkatan 

hasil belajar siswa. Jika anak mau dan mampu belajar sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan secara rutin, teratur dan sungguh-sungguh dengan 

diimbangi latihan-latihan mengerjakan soal akuntansi serta didukung 

ketekunan dan keuletan siswa dalam menyelesaikan tugas atau soal-soal 

akuntansi, maka  siswa akan mencapai prestasi belajar yang baik. 

Sedangkan perhatian orang tua hanya merupakan faktor eksternal yang 

tidak berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar anak. Dengan 

perhatian yang penuh terhadap anak, maka akan berdampak positif 

terhadap semangat siswa dalam belajarnya yang akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi 

atau perhitungan dalam mencari besarnya pengaruh secara simultan 

diperoleh sumbangan sebesar 28,6%, hal ini berarti bahwa prestasi 

belajar siswa dipengaruhi karena adanya perhatian orang tua dan 

kontinuitas belajar sebesar 28,6% sedangkan pengaruh variabel yang lain 

tidak diungkap dalam penelitian ini, seperti: kurikulum, guru, media 

pembelajaran, metode pembelajaran, kelengkapan sarana prasarana, 

kondisi siswa, dan kondisi lingkungan baik lingkungan sekolah maupun 

masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumbangan perhatian 

orang tua dan kontinuitas belajar  terhadap prestasi  belajar siswa sebesar 

28,6% maka variabel perhatian orang tua dan kontinuitas belajar tersebut 

bukan faktor yang dominan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Perhatian orang tua siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen 

dalam kategori baik dengan rata-rata skor 4,05 dan juga kontinuitas belajar 

siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun Kebumen dalam kategori 

tinggi, terbukti dari perolehan rata-rata skor mencapai 3,55. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan perhatian orang tua dan kontinuitas 

belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen tahun ajaran 2004/2005. 

3. Besarnya pengaruh perhatian orang tua dan kontinuitas belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA Negeri I Kutowinangun 

Kebumen tahun ajaran 2004/2005 mencapai 28,6%, maka variabel 

perhatian orang tua dan kontinuitas belajar bukan faktor yang dominan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas II di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kebumen sedangkan faktor-faktor lain tidak diungkap 

dalam penelitian ini.  

 

 

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan antara lain sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya memberikan penghargaan dan memberlakukan hukuman 

kepada siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan 

sungguh-sungguh dan tepat waktu. 

2.  Guru hendaknya lebih memberikan motivasi untuk memanfaatkan waktu 

luang di perpustakaan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

3. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan belajar anak dengan 

mendampingi dan mengarahkan  anak untuk belajar dengan sungguh-

sungguh dan teratur. 

4. Orang tua hendaknya  memberikan hadiah atau bentuk penghargaan, baik 

dalam bentuk material maupun spiritual jika anak memperoleh prestasi 

belajar yang baik.  

5. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa guna 

mencari sumbangan dari faktor lain seperti kurikulum, guru, media 

pembelajaran, metode pembelajaran, fasilitas belajar, kondisi siswa, dan 

kondisi lingkungan baik lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta. 

 
Ahmadi, Abu. 1990. Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 

Dirgagunarso, Singgih. 1996. Pengantar Psikologi. Jakarta: Mutiara Sumber 
Widya. 

 
Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Rahasia Sukses Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 
Semarang: UNDIP. 

 
Hadi, Sutrisno. 1995. Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset. 

Hasbullah. 2000. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

 
Ibrahim, Nana Saodah.1996. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Jusup, AL. Haryono. 2001. Dasar-dasar Akuntansi Jilid I. Yogyakarta: Aditya 

Media. 
 
Poerwodharminto. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai 

Pustaka. 
 
Rachman, Maman dan Muhsin. 2004. Konsep dan Analisis Statistik. Semarang: 

IKIP Press. 
 
Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 
 
Suadirman. 1984. Bimbingan Orang Tua dan Anak. Yogyakarta: Studying 

Yogyakarta. 
 
Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. 

Sudjana, Nana. 1989. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

 
Suryabrata, Sumadi. 1995. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 
 



 

Umar, Husein. 2001. Riset Akuntansi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Diperbanyak oleh BP. Cipta Jaya. 

 
Usman, U. dan Lilis Setiawati, L. 1993. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 

Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
 
Walgito, Bimo. 1993. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. 
 
Winkel, W.S. 2004. Psikologi Pengajaran. Yogyakarta: Media Abadi.  

 


	bagian awal.doc
	BAB I.doc
	BAB II.doc
	BAB III.doc
	BAB IV & V.doc

