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SARI 
 

Pranitasari. Risma. Putri. 2010. “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 
Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Berprestasi Pada Siswa Kelas XI 
Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal”. Skripsi, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Partono, 
Pembimbing II: Nina Oktarina, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Motivasi 
Berprestasi. 
 

Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan 
kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, 
merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti 
minat, konsep diri, sikap, dan sebagainya. Motivasi berprestasi adalah 
kecenderungan untuk berjuang mencapai sukses atau gagal dan keinginan untuk 
selalu unggul dan menjadi yang terbaik dalam belajar. Motivasi berprestasi pada 
siswa dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya. Lingkungan yang besar dan 
penting pengaruhnya terhadap motivasi berprestasi adalah lingkungan keluarga 
dan lingkungan sekolah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Adakah pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap motivasi berprestasi? 2) Adakah pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap motivasi berprestasi? 3) Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi? 4) Seberapa besar pengaruh 
lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi?. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 siswa yang terdiri dari kelas 
XI AP 1, XI AP 2 dan XI AP 3 SMK N 2 Tegal. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 83 siswa. Variabel yang diteliti yaitu variabel lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah sebagai variabel bebas, dan motivasi berprestasi sebagai 
variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, 
wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
persentase dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dalam kategori 
tinggi sebesar 75,20%, lingkungan sekolah dalam kategori tinggi sebesar 
65,83%.Uji regresi menunjukkan hasil uji parsial untuk lingkungan keluarga 
diperoleh thitung 3,501 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, dan lingkungan sekolah 
diperoleh thitung 3,115 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji simultan 
diperoleh Fhitung  sebesar 15,327 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. besarnya 
pengaruh secara parsial untuk variabel lingkungan keluarga sebesar 13,24% dan 
lingkungan sekolah sebesar 10,82%. Sedangkan secara simultan sebesar 25,9% 
selebihnya 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap motivasi 
berprestasi baik secara parsial maupun simultan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 bab II 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional adalah sebagai berikut : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bemartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu, maka diselenggarakan 

kegiatan belajar yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu 

lembaga formal, informal maupun non formal. 

“Kegiatan belajar pada dasarnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto, 

2003:2). Lingkungan selalu ada di sekeliling manusia dari waktu dilahirkan 

sampai meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat 

hubungan timbal balik yang artinya lingkungan mempengaruhi manusia dan 

manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, 

lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak memberikan pengaruh dalam 
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proses belajar maupun perkembangan anak. Dalam melaksanakan kegiatan 

belajar, dalam diri siswa sebagai peserta didik sangat diperlukan adanya motivasi, 

karena motivasi bukan hanya menjadi penyebab belajar, namun juga 

memperlancar belajar dan pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Dalam dunia pendidikan, motivasi dapat dilihat baik sebagai variabel 

bebas, maupun sebagai variabel terikat, yaitu sebagai hasil dari suatu proses 

pendidikan. Pendidikan yang baik bukan saja menghasilkan lulusan yang 

berprestasi akademik tinggi, melainkan juga lulusan yang memiliki kemauan 

untuk bekerja keras, bergairah dan tidak mudah menyerah kalau menghadapi 

kesulitan. 

Menurut Mc. Clelland dan Atkinson dalam Djiwandono (2002:354) 

“motivasi yang paling penting untuk pendidikan adalah motivasi berprestasi yaitu 

kecenderungan seseorang untuk berjuang mencapai sukses dan memilih suatu 

kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal”. Motivasi berprestasi 

ini lebih mantap dan memberikan dorongan kepada sejumlah besar kegiatan 

termasuk yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi cenderung mengalami kesuksesan dalam mengerjakan 

tugas-tugas belajarnya, karena siswa yang  mempunyai motivasi berprestasi 

memiliki keinginan dan harapan untuk berhasil, dan apabila mengalami 

kegagalan, mereka akan berusaha keras dalam mencapai keberhasilan. 

Dalam jurnal yang berjudul Student Motivation disebutkan sebagai 

berikut: 

This is reinforced by looking at the two types of motivation: extrinsic 
and intrinsic. A student is said to be extrinsically motivated when they 
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perform a task in order to receive a reward or avoid a punishment 
(Lumsden, 1994). The common extrinsic rewards include candy, 
stickers, or grades. An example of avoiding a punishment under 
extrinsic motivation is a student completing their homework to avoid 
being detained at recess. On the other hand, an intrinsically motivated 
student takes on an activity for “its own sake, for the enjoyment it 
provides, the learning it permits, or the feelings of accomplishment it 
evokes” (Lepper, 1988). Research has shown that intrinsically 
motivated students tend to use strategies that require more effort and 
that allow them to process information more deeply than their 
extrinsically motivated colleagues (Lepper, 1988). When confronted 
with complex thinking tasks, they use more “logical information-
gathering” and “decision making strategies than extrinsically 
motivated students (Lumsden, 1994). As teachers we have all seen this 
played out in our classrooms. Those students possessing the inner 
drive to achieve usually try harder and for a longer period of time than 
their externally motivated peers whose efforts at some point negate the 
value of the reward for them resulting in submission without 
achievement of the task (Jacobine, 2008:4-5). 
 
 

Motivasi berprestasi dapat berasal dari dalam diri individu maupun berasal 

dari pengaruh lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar yang besar dan penting 

terhadap peningkatan motivasi berprestasi siswa adalah lingkungan keluarga 

(orang tua) dan lingkungan sekolah. 

Lingkungan keluarga dalam penelitian ini adalah lingkungan tempat suatu 

kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang 

mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, 

perkawinan atau adopsi dimana anak memperoleh pendidikan pertama kali. 

Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang pertama terhadap 

motivasi berprestasi karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang 

lain, lembaga pendidikan inilah yang pertama kali ada. Selain itu manusia 

mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan pertama 
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kali adalah dalam keluarga. Dan keluarga merupakan sumber motivasi bagi siswa 

dalam belajar. 

Faktor-faktor dalam lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi ini antara lain adalah cara orang tua mendidik, suasana rumah 

dan keadaan ekonomi keluarga. 

Hung dan Marjoribanks dalam jurnalnya menyebutkan: 

In one of the most significant theoretical frameworks related to family 
influences, Merton (1968, 1976) devised a two-dimensional typology to 
examine associations between social structure and individuals’ 
behaviours. One dimension of the typology consists of: culturally 
defined goals, purposes and interests, held out as legitimate objectives 
for all or for diversely located members of the society … the prevailing 
goals comprise a frame of aspirational reference. They are the things 
‘worth striving for’. (Merton, 1968, p. 133) The second dimension 
‘defines, regulates and controls the acceptable modes of reaching out 
for those goals’ (1968, p. 133). That is, Merton’s framework 
differentiates between parents’ aspirations and the activities parents 
adopt to realize those aspirations. Similarly, Darling and Steinberg 
(1993) proposed that to understand family learning environments it 
was necessary to disentangle different aspects of parenting such as the 
goals towards which socialization is directed, and the practices used 
by parents to reach those goals. In this analysis, family learning 
environments were defined by children’s perceptions of parents’ 
aspirations and perceptions of parents’ involvement in their schooling 
(Hung and Marjoribanks, 2005:5) 
 
 

Lingkungan belajar yang juga berpengaruh terhadap motivasi berprestasi 

adalah lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan tempat dimana anak 

menghabiskan sebagian besar waktunya selain di dalam keluarga. Lingkungan 

sekolah adalah lingkungan dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung yang 

para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai 

kegiatan pembelajaran berbagai bidang studi. 
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Lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap motivasi berprestasi 

meliputi lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekolah. Menurut Prayitno 

(1989:133) 

Lingkungan fisik sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman, 
nyaman dan memberikan fasilitas belajar yang banyak sangat 
menunjang motivasi siswa, dan hubungan sosial antara guru dengan 
siswa dan antara siswa dengan siswa akan mempengaruhi motivasi 
pada diri anak. 
 

Fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa siswa jurusan 

administrasi perkantoran sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga dengan 

tingkat ekonomi menengah ke bawah, hal ini dilihat dari 104 siswa, yang 

orangtuanya bekerja sebagai buruh sebanyak 32 orang, sebagai pedagang 7 orang, 

wiraswasta 26 orang, dan lain-lain (security, sopir, montir, nelayan, swasta, dll) 39 

orang (dapat dilihat pada tabel 1) sehingga mereka kurang memberi perhatian 

pada anak karena sibuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup. 

Tabel 1. Data Administrasi Siswa 

 
 
 

No 

 
 
 

Keterangan 

Pendidikan Orang 
Tua 

Pekerjaan Orang 
Tua 

Penghasilan/ 
bulan 

SD
 

SM
P 

SM
A

/ 
Sederajat 

D
3 dan S1 

B
uruh 

Pedagang 

W
irasw

asta 

Lain-lain 

>500.000 

500.000-
1.000.000

<1.000.000 

1. XI AP 1 15 9 10 1 13 2 7 13 16 16 3 
2. XI AP 2 15 9 9 - 8 1 10 14 15 16 2 
3. XI AP 3 19 6 9 2 11 4 9 12 18 16 2 

Jumlah 39 24 28 3 32 7 26 39 49 48 7 
(Sumber : Data Administrasi Siswa SMK N 2 Tegal tahun 2008) 

Pihak sekolah telah memiliki fasilitas yang cukup mendukung bagi proses 

belajar mengajar, seperti mesin-mesin kantor sudah tersedia. Relasi siswa dengan 

siswa sudah cukup baik, walaupun masih ada siswa yang masih mengelompok 
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(group). Relasi guru dengan siswa juga sudah baik karena guru merupakan 

pengganti orang tua di sekolah. 

Tetapi sebagian siswa mulai menunjukkan rendahnya motivasi berprestasi 

yang mereka miliki, dengan gejala munculnya perilaku enggan belajar yaitu masih 

terlihat ada siswa yang berkeliaran pada saat jam-jam pelajaran, sering tidak 

masuk tanpa keterangan (membolos), terlambat masuk sekolah, tidak 

mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan guru atau jika 

mengerjakan hanya asal mengerjakan bahkan menyontek pekerjaan temannya. Hal 

ini diperkuat dengan data presensi siswa yang menunjukkan ada 67 siswa dari 104 

siswa yang pernah tidak masuk sekolah tanpa keterangan (membolos) dalam satu 

semester. Bahkan diantara siswa-siswa tersebut ada yang presensi 

ketidakhadirannya mencapai 10-20 kali dalam satu semester. 

Tabel 2. Daftar  Siswa yang Ketidakhadirannya Mencapai 10-20/Semester 

No Nama Kelas JK Absensi 
S I A ∑ 

1. Afiani Intan P. XI AP 1 P 7 2 10 19 
2. Bonari R. XI AP 1 P 2 7 3 12 
3. Febriana Dwi A. XI AP 1 P 3 4 6 13 
4. Ika Riski Amalia XI AP 1 P 10 2 4 16 
5. Netti Fameliasari XI AP 1 P 7 1 9 17 
6. Risky Amaliana XI AP 1 P 5 1 5 11 
7. Dwi Oktiani XI AP 2 P 5 - 15 20 
8. Ika Dwi Jayanti XI AP 2 P 4 1 5 10 
9. Septian Dini Arlina XI AP 2 P 6 1 5 12 
10. Susanti XI AP 2 P 4 - 7 11 
11. Lina Afifah XI AP 3 P 1 - 14 15 
12. Mita Ayu Lestari XI AP 3 P 4 7 4 15 
13. Novi Andriyani XI AP 3 P 9 1 - 10 

(Sumber : Daftar Hadir SMK N 2 Tegal tahun 2009) 

Kenyataan ini mendorong keinginan penulis untuk mengungkapkan lebih 

lanjut tentang “PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN 
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LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI 

PADA SISWA KELAS XI JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK N 2 TEGAL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi berprestasi pada 

siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal? 

2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi pada 

siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal? 

3. Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran 

SMK N 2 Tegal? 

4. Seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

terhadap motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK N 2 Tegal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran 

SMK N 2 Tegal. 
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2. Untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi 

berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 

2 Tegal. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi pada siswa kelas XI 

jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan tentang lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah guna meningkatkan motivasi berprestasi. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi 

orang tua sebagai pendidik di rumah, guru sebagai pendidik di sekolah dan 

siswa itu sendiri dalam meningkatkan motivasi berprestasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Motivasi Berprestasi 

2.1.1 Pengertian Motivasi 

Menurut Prayitno (1989:8), “motivasi dalam belajar tidak saja 

merupakan suatu energi yang menggerakkan siswa untuk belajar, tetapi 

juga sebagai suatu yang mengarahkan aktivitas siswa pada tujuan belajar”. 

Thomas L. Good dan Jese B. Brophy dalam Prayitno (1989:8) 

mendefinisikan motivasi sebagai “suatu energi penggerak, pengarah dan 

memperkuat tingkah laku”. Slavin dalam Anni (2006:156) mengemukakan 

“motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus-menerus”. 

Sedangkan menurut Eysenck dan kawan-kawan dalam Slameto 

(2003:170) 

Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan 
tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari 
tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan 
dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan 
sebagainya. 
 
Mc.Donald dalam Sardiman (2010:73) menyatakan motivasi 

adalah ‘perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan’. 
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Dari berbagai pengertian di atas maka motivasi tidak hanya penting 

untuk membuat siswa melakukan aktivitas belajar, melainkan juga 

menentukan berapa banyak siswa dapat belajar dari aktivitas yang mereka 

lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Siswa yang termotivasi 

menunjukkan proses kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap dan 

mengingat apa yang telah dipelajari. 

Menurut Anni (2006:156), 

Motivasi untuk melakukan sesuatu berasal dri berbagai faktor 
seperti karakteristik kepribadian. Individu mungkin memiliki minat 
yang cukup dan mantap dalam berpartisipasi pada berbagai 
kegiatan seperti akademik, olahraga dan kegiatan sosial. Motivasi 
dapat berasal dari karakteristik intrinsik dari suatu tugas dan 
ekstrinsik suatu tugas. Pembelajaran suatu mata pelajaran yang 
menyenangkan merupakan bentuk karakteristik intrinsik dari suatu 
tugas belajar. Motivasi juga dapat berasal dari sumber ekstrinsik 
suatu tugas. Penilaian terhadap prestasi siswa merupakan bentuk 
karakteristik ekstrinsik dari suatu tugas belajar. 
 

2.1.2 Fungsi Motivasi 

Motivasi bertalian dengan suatu tujuan, dan mempengaruhi adanya 

kegiatan sehubungan dengan hal tersebut motivasi mempunyai fungsi-

fungsi tertentu. 

 Menurut Sardiman (2010:85) motivasi mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak 
atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 
dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 
tujuannya. 
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3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 
dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 
bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan 
menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 
melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan 
waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab 
tidak serasi dengan tujuan. 
 

Dari pendapat tersebut tampak bahwa motivasi itu penting, karena 

motivasi akan mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu yang berhubungan dengan tujuan. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai segala keseluruhan daya penggerak 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki yaitu prestasi yang memuaskan 

dapat tercapai. 

2.1.3 Jenis-jenis Motivasi 

Jenis atau macam motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang (Sardiman, 2010:86) : 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 
a. Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif 
yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa 
dipelajari. Motif-motif ini sering disebut motif-motif yang 
disyaratkan secara biologis. 

b. Motif-motif yang dipelajari 
Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. 

Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-motif yang 
diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam 
lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, 
sehingga motivasi itu terbentuk. 

2. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 
Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu 

menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi 



12 

 

rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya : 
refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan motivasi yang 
termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 

3. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 
a. Motivasi intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-
motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 
dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Motivasi 
ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi 
yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 
berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak 
berkaitan dengan aktivitas belajar. 

 
2.1.4 Motivasi Berprestasi 

Menurut McClelland dan Atkinson dalam Djiwandono (2002:354) 

Motivasi yang paling penting untuk pendidikan adalah motivasi 
berprestasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk berjuang 
mencapai sukses atau gagal dan merupakan suatu keinginan untuk 
selalu unggul atau menjadi yang terbaik. 
 
Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Anni (2006:182) 

“motivasi berprestasi yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan 

atau tujuan dan melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau 

kegagalan”. Selanjutnya menurut Prayitno (1989:67), “motivasi 

berprestasi adalah dorongan untuk berhasil atau sukses dalam belajar”. 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi berprestasi adalah kecenderungan untuk 

berjuang mencapai sukses atau gagal dan keinginan untuk selalu unggul 

dan menjadi yang terbaik dalam belajar. 
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Motivasi berprestasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

belajar, karena motivasi berprestasi akan menentukan intensitas usaha 

belajar yang dilakukan siswa guna mencapai prestasi yang diinginkan. 

Weiner dalam Djiwandono (2002:355) mengungkapkan: 

Siswa-siswa yang termotivasi untuk berprestasi akan tetap 
melakukan tugas lebih lama daripada siswa-siswa yang kurang 
berprestasi, bahkan sesudah mereka mengalami kegagalan dan 
menghubungkan kegagalannya dengan tidak atau kurang berusaha. 
Pendeknya, siswa yang termotivasi untuk mencapai prestasi ingin 
dan mengharapkan sukses. Dan jika mereka gagal, mereka akan 
berusaha lebih keras lagi sampai sukses. 
 
Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi memiliki 

keinginan dan harapan untuk berhasil, dan apabila mengalami kegagalan 

mereka akan berusaha keras dalam mencapai keberhasilan. Oleh karena 

itu, siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung mengalami 

kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas belajar di sekolah. 

Selanjutnya Sardiman (2010:83) menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 
3. Menunjukkan minat terhadap beermacam-macam masalah 

“untuk orang dewasa” (misalnya masalah pembangunan agama, 
politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, 
penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral, dan 
sebagainya). 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 
 

Sedangkan menurut Munandar (1989:110) ciri-ciri individu yang 

memiliki motivasi yang tinggi adalah sebagai berikut : 
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1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 
3. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin dan berusaha lebih 

unggul dari orang yang lain. 
4. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. 

 
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa individu yang bermotivasi berprestasi tinggi 

menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut ; 

1. Ulet menghadapi kesulitan 

Seorang siswa yang memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi, 

apabila menemui kesulitan atau kegagalan tidak akan cepat putus asa 

dan serius berusaha dengan penuh ketekunan hingga berhasil. 

2. Berusaha lebih unggul 

Seseorang dengan motivasi berprestasi yang tinggi akan berusaha 

membuat dirinya lebih unggul dari orang lain yaitu dengan tampil 

lebih baik dalam segala hal. 

3. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang 

Seseorang dengan motivasi berprestasi yang tinggi akan membuat 

rencana terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapainya, tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapai dan lebih mengutamakan 

pencapaian tujuan jangka panjangnya. 

Motivasi berprestasi yang dimiliki siswa akan penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, karena dengan motivasi berprestasi akan 

menentukan intensitas usaha belajar siswa dalam meraih prestasi yang 

diinginkan. Prayitno (1989:133) mengungkapkan: 
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Motivasi berprestasi pada siswa dipengaruhi oleh lingkungan 
belajarnya. Lingkungan yang besar dan penting pengaruhnya 
terhadap motivasi berprestasi adalah lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah. 
 

2.2 Tinjauan Lingkungan Keluarga 

2.2.1 Pengertian 

Mavies dalam Prayitno (1989:135) 

Menurut para ahli psikologi, lingkungan yang menjadi salah satu 
sumber motivasi bagi siswa adalah keluarga. Banyak siswa yang 
mempunyai problema dalam belajar atau problema tingkah laku di 
sekolah dilatarbelakangi oleh kurang adanya hubungan yang baik 
antara orangtua dan anaknya dan orangtua tidak menunjukkan 
peranan yang menyokong kesuksesan anak dalam belajar. 
 
Menurut Ahmadi (2007:167) “keluarga adalah kelompok sosial 

kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai 

hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan 

atau adopsi”. 

Dalam jurnalnya yang berjudul Family Environment and 

Children’s Outcomes, Marjoribanks mengungkapkan: 

Much of the development of family environment research relates to 
Murray’s (1938) theory of personality, which suggested that if the 
behaviour of individuals is to be understood then it is necessary to 
devise a method of analysis that “will lead to satisfactory 
dynamical formulations of external environments” (p. 16). He 
proposed that an environment should be classified by the kinds of 
benefits or harms that it provides. If the environment has a 
potentially beneficial effect, Murray suggested that individuals 
typically approach the environment and attempt to interact with it. 
In contrast, if the environment has a potentially harmful effect, 
individuals attempt to prevent its occurrence by avoiding the 
environment or defending themselves against it (Marjoribanks, 
2005:648). 
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Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama. Disebut sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan pertama 

karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, 

lembaga pendidikan inilah yang pertama kali ada. Selain itu manusia 

mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan 

pertama kali dalam keluarga. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud lingkungan 

keluarga adalah lingkungan tempat suatu kelompok sosial kecil yang 

umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang mempunyai hubungan 

sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau 

adopsi dimana anak memperoleh pendidikan pertama kali. 

2.2.2 Fungsi Keluarga 

Menurut Sulaeman dalam Yusuf (2005:38-42) fungsi keluarga 

dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu ; 

1. Secara psikososiologis keluarga berfungsi : 
a. Pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya. 
b. Sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. 
c. Sumber kasih sayang dan penerimaan. 
d. Model perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi 

anggota masyarakat yang baik. 
e. Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang 

secara sosial dianggap tepat. 
f. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya dalam 
kehidupan. 

g. Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, 
verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri. 

h. Stimulator bagi perkembangan kemampuan anak untuk 
mencapai prestasi yang baik di sekolah maupun di 
masyarakat. 

i. Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi. 
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j. Sumber persahabatan/teman di luar rumah, atau apabila 
persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan. 

2. Secara sosiologis, fungsi keluarga meliputi : 
a. Fungsi biologis 

Keluarga dipandang sebagai perantara social yang 
memberikan legalisasi, kemampuan dan kemudahan para 
anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. 
Kebutuhan ini meliputi (1) sandang, pangan, papan, (2) 
hubungan seksual suami istri, (3) reproduksi 
pengembangan keturunan. 

b. Fungsi ekonomis 
Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban 

untuk menafkahi anggota keluarga (istri dan anak). 
c. Fungsi pendidikan (edukatif) 

Keluarga menanamkan, membimbing/membiasakan 
nilai-nilai agama, budaya, dan keterampilan-keterampilan 
tertentu yang bermanfaat bagi anak. 

d. Fungsi sosialisasi 
Keluarga merupakan lembaga yang mempengaruhi 

perkembangan kemampuan anak untuk menaati peraturan 
(disiplin), mau bekerja sama dengan orang lain, bersifat 
toleran, menghargai pendapat/gagasan orang lain, mau 
bertanggung jawab dan bersikap matang dalam kehidupan 
yang heterogen (etnis, ras, budaya, agama). 

e. Fungsi perlindungan (proteksi) 
Keluarga sebagai pelindung bagi para anggota keluarga 

dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan 
ketidaknyamanan para anggota. 

f. Fungsi rekreatif 
Keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang 

memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan dan penuh 
semangat bagi anggotanya. 

g. Fungsi agamis (religius) 
Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada 

anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. 
 

2.2.3 Ciri-ciri Keluarga 

Ciri-ciri keluarga menurut Maciver dan Page yang dikutip oleh 

Soelaeman (1994:9) adalah sebagaiberikut : 

1. Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis (pria dan 
wanita) 

2. Dikukuhkan oleh suatu pernikahan 
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3. Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan 
dalam rangka hubungan tersebut 

4. Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan bersama 
5. Diselenggarakannya kehidupan berumah tangga. 

 
2.2.4 Faktor-faktor dalam Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan yang dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang untuk berprestasi. Menurut Ahmadi 

(2007:91) faktor-faktor dalam keluarga yang turut mempengaruhi motivasi 

pada diri seseorang adalah sebagai berikut : 

1. Status sosial ekonomi keluarga 
2. Faktor keutuhan keluarga, terutama ditekankan kepada 

strukturnya yaitu keluarga yang masih lengkap, ada ayah, ibu 
dan anak, di samping itu keutuhan interaksi hubungan antara 
anggota satu dengan anggota keluarga yang lain. 

3. Sikap dan kebiasaan-kebiasaan orang tua. 
 

Sedangkan menurut Slameto (2003:60-64) faktor-faktor dalam 

keluarga yang berpengaruh terhadap motivasi anak adalah sebagai berikut: 

1. Cara orang tua mendidik anak 
2. Relasi antar anggota keluarga 
3. Suasana rumah 
4. Keadaan ekonomi keluarga 

 
Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Cara orang tua mendidik anak 

Orang tua yang terbiasa bersikap lembut dan ramah kepada anak, 

tetapi tetap mempunyai aturan tentang tingkah laku anak, memberikan 

perhatian dan cenderung memberikan penguatan dan penghargaan 
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daripada kritikan dan celaan akan menunjang motivasi berprestasi pada 

diri anak. 

2. Relasi antar anggota keluarga 

Keluarga sebagai lingkungan yang utama harus menjaga baik relasi 

antar anggota keluarganya, saling membantu apabila ada kesulitan dan 

saling mendukung sehingga tercipta motivasi berprestasi yang baik 

bagi anak. 

3. Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian 

yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. 

Agar motivasi dapat meningkat perlu diciptakan suasana rumah yang 

tenang dan tenteram. 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi yang baik akan membuat orang tua mampu 

memberikan kesempatan belajar yang baik di rumah maupun di luar 

rumah dengan menyediakan berbagai perlengkapan belajar. Dan hal itu 

merupakan salah satu penunjang dalam memotivasi anak untuk 

berprestasi. 

 

2.3 Tinjauan Lingkungan Sekolah 

2.3.1 Pengertian Lingkungan Sekolah 

Seorang anak memerlukan persiapan yang khusus untuk memasuki 

usia dewasa. Persiapan ini memerlukan waktu yang khusus, tempat yang 
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khusus dan proses yang khusus. Dengan demikian orang tua memerlukan 

lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai 

pendidik. Lembaga ini dalam perkembangan lebih lanjut dikenal dengan 

sekolah. Secara hakiki sekolah tersebut bukan mengoper tugas orang tua 

sebagai pendidik tetapi sekedar sebagai pelengkap pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua di lingkungan keluarga. 

Menurut Tu’u (2004:1) “lingkungan sekolah dipahami sebagai 

lembaga pendidikan formal, dimana di tempat inilah kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan 

kepada anak didik”. Sedangkan menurut Gerakan Pendidikan Nasional 

dalam Tu’u (2004:11) “lingkungan sekolah diartikan sebagai lingkungan 

dimana para siswa dibiasakan dengan nilai-nilai kegiatan pembelajaran 

bidang studi yang dapat meresap ke dalam kesadaran hati nuraninya”. 

Hung dan Marjoribanks dalam jurnalnya mengungkapkan: 

Bernstein (1995) proposed that socialization proceeds within a set 
of interrelated contexts such as: the instructional context which is 
related to teaching–learning relationships; the imaginative or 
innovative context, where children are encouraged by teachers to 
experiment and re-create their world on their own terms; and the 
interpersonal context, where teachers make children aware of their 
affective states—their own and those of others. 
The Perceived School Environment Scale (Marjoribanks, 2002), 
which assesses these contexts, was used to measure the children’s 
perceptions of their teachers. After principal components analysis, 
the instructional context was measured by nine items (e.g. 
‘Teachers in this school really push students to the limits of their 
abilities’ and ‘Most of my teachers seem to prepare their lessons 
very well’). The imaginative context was assessed by seven items 
(e.g. ‘Most of my teachers encourage us to use a lot of imagination 
in our schoolwork’ and ‘In this school our teachers encourage us 
to think about exciting and often unusual careers  (Hung and 
Marjoribanks, 2005:6). 
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Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana kegiatan belajar 

mengajar berlangsung yang para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai 

tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang 

studi. 

Ahmadi (2007:187) menyatakan bahwa sekolah itu mempunyai 

unsur penting, yaitu : 

1. Letak lingkungan, dan prasarana fisik sekolah (gedung sekolah, 
meja, kursi, almari dan perlengkapan yang lain) 

2. Kurikilum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun 
fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program-program 
pendidikan 

3. Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri 
atas siswa, guru, non teaching specialist, dan tenaga 
administrasi 

4. Nilai-nilai normal, system peraturan, dan iklim kehidupan 
sekolah. 
 

2.3.2 Fungsi Sekolah 

Menurut Yusuf (1986:33), 

Fungsi sekolah adalah membantu keluarga dalam pendidikan anak-
anaknya di sekolah. Sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya 
melalui wewenang hukum yang dimilikinya berusaha 
melaksanakan tugas yang kedua yaitu memberikan pengetahuan, 
keterampilan dan nilai sikap secara lengkap sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh anak-anak dari keluarga yang berbeda. 
 

2.3.3 Faktor-faktor dalam Lingkungan Sekolah 

Menurut Prayitno (1989:133) lingkungan sekolah yang 

mempengaruhi motivasi yang dimiliki siswa yaitu : 

1. Lingkungan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan rasa 
aman, nyaman dan memberikan fasilitas belajar yang banyak. 

2. Lingkungan sosial sekolah yaitu hubungan sosial antara guru 
dengan siswa, dan hubungan sosial antara siswa dengan siswa. 
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Sedangkan menurut Slameto (2003:64), “faktor-faktor dalam 

lingkungan sekolah yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar 

antara lain: kondisi gedung, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran”. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sekolah yang mempengaruhi motivasi berprestasi yang 

dimiliki siswa yaitu: 

1. Kondisi gedung 

Kondisi gedung ini terutama ditujukan pada ruang kelas/ruangan 

tempat belajar anak. Ruangan harus memenuhi syarat kesehatan 

seperti: berjendela, ventilasi cukup, dinding harus bersih, putih tidak 

terlihat kotor, lantai tidak becek, licin atau kotor, keadaan gedung jauh 

dari tempat keramaian sehingga anak mudah konsentrasi dalam 

belajarnya sehingga menumbuhkan motivasi berprestasi dalam dirinya. 

2. Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa, sehingga 

motivasi siswa dipengaruhi oleh relasi dengan gurunya. Relasi dengan 

siswa yang akrab dimana guru mau member semangat kepada siswa 

dengan menekankan bahwa semua siswa dapat berhsil dalam belajar 

asal berusaha keras, rajin, tekun dan tidak mengenal putus asa, akan 

menimbulkan motivasi berprestasi siswa. 
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3. Relasi siswa dengan siswa 

Hubungan sosial siswa di sekolah, khususnya dengan teman 

sekolahnya, mempengaruhi motivasi siswa. Hubungan sosial siswa 

yang baik (saling menyayangi, saling menghormati, dan saling 

membantu) akan dapat menimbulkan motivasi berprestasi yang baik. 

4. Disiplin sekolah 

Apabila seluruh staf sekolah mengikuti tata tertib dan bekerja 

dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, dan dengan 

disiplin yang dimiliki akan member motivasi yang kuat dalam diri 

siswa. 

5. Alat pelajaran 

Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran 

yang tidak baik, sehingga membuat motivasi pada anak yang belajar 

menurun. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Nawati Sri Utami, 2006, program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran. Judul penelitian Lingkungan Keluarga dan Lingkungan 

Sekolah terhadap Motivasi Berprestasi pada siswa kelas II Jurusan 

Sekretaris SMK N 1 Salatiga. Dalam penelitian ini terbukti secara parsial 

bahwa lingkungan keluarga (X) memberikan pengaruh positif terhadap 

motivasi berprestasi (Y) sebesar 14,59%. Dan lingkungan sekolah (X) 
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memberikan pengaruh positif terhadap motivasi berprestasi (Y) sebesar 

10,05%. 

2. Triyono, 2007, program Studi Pendidikan Akuntansi. Judul penelitian 

Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI Program Studi IPS di SMA 1 Kendal. Dalam 

penelitian ini terbukti secara parsial bahwa lingkungan keluarga (X) 

memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y) sebesar 8,6%. 

Dan lingkungan sekolah (X) memberikan pengaruh positif terhadap 

prestasi belajar (Y) sebesar 21,8%. Sedangkan secara simultan bahwa 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 

sebesar 42,25%, sebaliknya 57,75% dipengaruhi oleh factor lain di luar 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

3. Musafakhah, 2008, program Studi Pendidikan Akuntansi. Judul penelitian 

Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Metode 

Pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap Ketuntasan Belajar Akuntansi 

Peserta Didik Kelas XI MA YASPIA Grobogan tahun ajaran 2006/2007. 

Dalam penelitian ini terbukti secara parsial bahwa lingkungan keluarga 

memberikan pengaruh positif terhadap ketuntasan belajar akuntansi 

sebesar 13%, lingkungan sekolah memberikan pengaruh positif terhadap 

ketuntasan belajar akuntansi sebesar 27%, metode pembelajaran 

memberikan pengaruh positif terhadap ketuntasan belajar akuntansi 

sebesar 34% dan motivasi belajar memberikan pengaruh positif terhadap 

ketuntasan belajar akuntansi sebesar 33%. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar, dalam diri siswa sebagai peserta 

didik sangat diperlukan adanya motivasi untuk berprestasi, karena motivasi 

berprestasi bukan hanya menjadi penyebab belajar, namun juga memperlancar 

belajar dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Motivasi berprestasi dapat 

berhasil dalam diri siswa yang belajar maupun berasal dari lingkungan belajar 

siswa. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. 

Lingkungan keluarga yaitu meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah dan kondisi ekonomi keluarga akan berpengaruh 

terhadap motivasi berprestasi siswa. Cara orang tua mendidik anak yaitu dengan  

banyak memberikan perhatian, cenderung memberikan penguatan dan 

penghargaan daripada memberikan kritikan dan celaan, relasi antar anggota 

keluarga yang baik, saling memberikan dukungan dan bantuan, suasana rumah 

yang tenang dan tenteram, keadaan ekonomi yang cukup untuk mencukupi 

kebutuhan anak yang belajar akan menimbulkan motivasi untuk berprestasi yang 

kuat pada diri anak. 

Kemudian ditunjang juga oleh lingkungan sekolah sebagai lingkungan 

belajar siswa setelah lingkungan keluarga akan membuat motivasi berprestasi 

semakin kuat. Lingkungan sekolah ini diantaranya kondisi gedung, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran. Kondisi 

gedung yang membuat nyaman untuk belajar, relasi guru yang akrab dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa yang baik tidak ada persaingan antar kelompok, 



26 

 

saling menghormati, disiplin yang berjalan deengan baik, tersedia alat pelajaran 

yang mencukupi, akan membuat siswa mempunyai motivasi berprestasi yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                     

                                                   

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang telah 

Lingkungan keluarga 
1. Cara orang tua 

mendidik anak 
2. Relasi antar 

anggota keluarga 
3. Suasana rumah 
4. Keadaan ekonomi 

keluarga 
 

Lingkungan Sekolah 
1. Kondisi gedung 
2. Relasi guru 

dengan siswa 
3. Relasi siswa 

dengan siswa 
4. Disiplin sekolah 
5. Alat pelajaran 
 

Motivasi Berprestasi 
1. Usaha lebih 

unggul 
2. Ulet menghadapi 

kesulitan 
3. Mengejar tujuan 

jangka panjang 
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terbukti” (Suharsimi, 2006:71). Berdasarkan uraian dalam kerangka berpikir di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap 

motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran 

SMK N 2 Tegal. 

2. Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap 

motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran 

SMK N 2 Tegal. 

3. Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi pada siswa kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran SMK N 2 Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

“Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian” (Suharsimi, 

2006:130). Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran SMK N 2 Tegal dengan jumlah siswa keseluruhan 104 

siswa terbagi dalam 3 kelas, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.Daftar Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 
1. XI AP 1 35 
2. XI AP 2 33 
3. XI AP 3 36 

Jumlah 104 
Sumber: Data SMK N 2 Tegal tahun 2010,diolah 

 

3.2 Sampel dan Tehnik Sampel 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Suharsimi, 

2006:131). Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik 

Proporsional Random Sampling, ukuran sampel dari populasi penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus: 

 

Dimana: 

n = ukuran sampel 
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N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 5% 

(Umar, 2002:133). 

 

 

 

Dari perhitungan diperoleh sampel sebanyak 82,54 yang kemudian 

dibulatkan kepuluhan menjadi 83 siswa kemudian disebarkan ketiga kelas yang 

ada dengan proporsi yang sama untuk setiap kelas. Pengambilan sampel siswa 

dari tiap kelas dilakukan dengan teknik undian yaitu dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel 

penelitian. 

Tabel 4. Pengambilan sampel proporsional 

No. Keterangan Jumlah Sampel 
1. XI AP 1 35 28 
2. XI AP 2 33 26 
3. XI AP 3 36 29 

Jumlah 104 83 
Sumber: Data penelitian 2010,diolah 

 

3.3 Variabel Penelitian 

“Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

peneliti” (Suharsimi, 2006:118). Variabel yang akan diungkap dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Variabel bebas (X) 

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi” (Suharsimi, 

2006:119). Dalam penelitian ini ada 2 variabel bebas, yaitu: 

a. Variabel bebas satu (X1) adalah lingkungan keluarga, dengan indikator 

sebagai berikut: a) cara orang tua mendidik anak, b) relasi antar 

anggota keluarga, c) suasana rumah, d) keadaan ekonomi keluarga. 

b. Variabel bebas dua (X2) adalah lingkungan sekolah, dengan indikator 

sebagai berikut: a) kondisi gedung, b) relasi guru dengan siswa, c) 

relasi siswa dengan siswa, d) disiplin sekolah, e) alat pelajaran. 

2. Variabel terikat (Y) 

“Variabel terikat adalah variabel akibat” (Suharsimi, 2006:119). 

Yaitu variabel yang bergantung pada variabel bebas atau dapat disebut 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah motivasi berprestasi, dengan indikator sebagai 

berikut: 1) usaha lebih unggul, 2) ulet menghadapi kesulitan, 3) mengejar 

tujuan-tujuan jangka panjang. 

 

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

3.4.1 Angket/kuesioner 

“Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi,2006:151). 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang 
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dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan motivasi berprestasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket tertutup, jawaban telah disediakan 

sehingga responden tinggal mengisi dengan tanda check-list pada kolom-

kolom jawaban yang tersedia. Adapun alternatif jawaban yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, artinya jawaban yang diberikan oleh 

responden sangat mendekati apa yang diharapkan peneliti. 

Setuju (S) dengan skor 3, artinya jawaban yang diberikan oleh responden 

mendekati apa yang diharapkan peneliti. 

Kurang Setuju (KS) dengan skor 2, artinya jawaban yang diberikan oleh 

responden cukup mendekati apa yang diharapkan peneliti. 

Tidak Setuju (TS) dengan skor 1, artinya jawaban yang diberikan oleh 

responden sama sekali tidak mendekati apa yang diharapkan peneliti. 

3.4.2 Dokumentasi 

Tehnik “dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada barang-barang tertulis” (Suharsimi, 2006:158). Tehnik 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang administrasi siswa, presensi kehadiran siswa kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran SMK N 2 Tegal. 
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3.4.3 Observasi/pengamatan 

Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan-

pengamatan langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi di SMK N 2 

Tegal, mulai dari fasilitas, guru, siswa, dan kegiatan belajarnya. 

3.4.4 Wawancara 

Tehnik ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

berdialog dengan guru maupun siswa tentang lingkungan yang ada di 

sekolah dan di keluarganya. 

Observasi dan wawancara sifatnya hanya sebagai pelengkap dalam 

pengambilan data. Data yang diolah menggunakan data dari hasil 

angket/kuesioner. 

 

3.5 Analisis Uji Coba Instrumen 

Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil 

penelitian. Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya 

instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu: 

3.5.1 Validitas 

Menurut Suharsimi (2006:168) 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang 
valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 
instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang 
rendah. 
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Uji validitas terhadap instrumen yang dipergunakan dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang dipergunakan tersebut dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian 

validitas untuk instrumen lingkungan keluarga (X1), lingkungan sekolah 

(X2) dan motivasi berprestasi (Y) menggunakan analisis butir dengan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson yaitu: 

 
Dimana: 
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
N = jumlah responden 
X = skor item 
Y = skor total 
(Suharsimi, 2006:170) 

 
Kemudian hasil rhitung dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf 

signifikasi 5%. Jika didapatkan harga rhitung > rtabel, maka butir instrumen 

dapat dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rhitung < rtabel, maka 

dikatakan bahwa instrumen tidak valid. 

Hasil uji coba instrumen yang terdiri dari 32 butir soal pada 20 

responden adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5. Hasil Uji Validitas 

No. Soal rxy rtabel Kriteria 
1 0,521 0,444 Valid 
2 0,665 0,444 Valid 
3 0,438 0,444 Valid 
4 0,467 0,444 Valid 
5 0,602 0,444 Valid 
6 0,606 0,444 Valid 
7 0,539 0,444 Valid 
8 0,610 0,444 Valid 
9 0,782 0,444 Valid 
10 0,702 0,444 Valid 
11 0,437 0,444 Valid 
12 0,683 0,444 Valid 
13 0,280 0,444 Tidak valid 
14 0,550 0,444 Valid 
15 0,565 0,444 Valid 
16 0,567 0,444 Valid 
17 0,613 0,444 Valid 
18 0,560 0,444 Valid 
19 0,542 0,444 Valid 
20 0,435 0,444 Valid 
21 0,546 0,444 Valid 
22 0,606 0,444 Valid 
23 0,543 0,444 Valid 
24 0,459 0,444 Valid 
25 0,606 0,444 Valid 
26 0,427 0,444 Valid 
27 0,557 0,444 Valid 
28 0,558 0,444 Valid 
29 0,515 0,444 Valid 
30 0,522 0,444 Valid 
31 0,681 0,444 Valid 
32 0,626 0,444 Valid 

Sumber: Data penelitian tahun 2010, diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 butir pertanyaan 

yang tidak valid, karena harga rhitung < rtabel = 0,444. Untuk butir 

pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak digunakan untuk pengambilan 

data penelitian. Selanjtnya untuk 31 pertanyaan yang lain memiliki harga 
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rhitung < rtabel = 0,444 untuk α= 5% dengan n= 20. Dengan demikian 31 

butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.5.2 Reliabilitas 

Menurut Suharsimi (2006:178) 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 
artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 
 
Karena skor angka bukan 1 atau 0, tetapi antara 1 sampai dengan 4, 

maka penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan 

rumus Alpha sebagai berikut: 

 
Dimana: 
r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 
 = jumlah varians butir 
 = varians total 

(Suharsimi, 2006:196) 
 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga r11 

> rtabel maka instrumen dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya jika harga 

r11 < rtabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak reliabel. 
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Berdasarkan hasil uji coba pada 20 responden, untuk variabel 

lingkungan keluarga dan variabel lingkungan sekolah diperoleh r11 sebesar 

0,928 > rtabel  0,444  yang berarti reliabel, jadi angket tersebut dapat 

digunakan sebagai alat penelitian. 

 

3.6 Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan atau pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi berprestasi adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis deskriptif persentase 

Analisis deskriptif persentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi. Dalam analisis 

deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

persentase skor jawaban dari masing-masing siswa yang diambil sampel 

ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

 
Dimana: 
n = jumlah skor jawaban responden 
N = jumlah skor jawaban ideal 
% = tingkat persentase 
 
 
Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang 

diperoleh dari masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan 
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deskriptif persentase kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara 

menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan angka persentase tertinggi 

 

 

2) Menentukan angka persentase terendah 

 

 

3) Rentang persentase = 100%-25% = 75% 

4) Interval kelas persentase = 75%:4 = 18,75% 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel 

yaitu lingkungan keluarga (X1), lingkungan sekolah (X2) dan motivasi 

berprestasi (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No. Interval Kriteria 
1. 81,25% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 
2. 62,50% < % skor ≤ 81,25% Tinggi 
3. 43,75% < % skor ≤ 62,50% Rendah 
4. 25,00% ≤ % skor ≤ 43,75% Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono, 2005:29 

3.6.1.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Ghozali (2006:110) menyatakan bahwa: 



38 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 
ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil. 
 
Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

normal atau yang mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. 

Untuk menguji normalitas data salah satu cara yang digunakan 

adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

2. Uji Multikolinieritas 

Dalam Ghozali (2006:91-92), disebutkan bahwa: 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 
berhubungan atau berkorelasi, maka variabel ini tidak 
orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 
dengan nol. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas 
dengan menggunakan nilai Variance Inflaction Factor (VIF)  
dibawah 10 dan tolerance diatas 0,1. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa: 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
yang tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
Untuk mengetahui ada dan tidaknya heterokedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis scatter plot melalui 

SPSS. 

3.6.2 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk menyatakan 

ke dalam bentuk matematik, antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Karena variabel bebas ini terdapat dua prediktor yaitu lingkungan keluarga 

(X1) dan lingkungan sekolah (X2) yang berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi (Y) maka hubungan kedua variabel tersebut merupakan garis 

lurus (linier) sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi linier ganda (yaitu dua prediktor). 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap motivaasi 

berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 

2 Tegal dengan langkah-langkah: 

3.6.2.1 Mencari Persamaan Regresi Linier Berganda 

Ŷ = α + X1 + X2 



40 

 

Keterangan: 

Ŷ = variabel terikat yaitu prestasi belajar 

α = konstanta 

β1 = koefisien variabel X1 

β2 = koefisien variabel X2 

X1 = koefisien regresi motivasi belajar 

X2 = koefisien regresi disiplin belajar 

(Sudjana, 2005:347). 

3.6.2.2 Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (uji F) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variabel independen. Oleh karena itu untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang digunakan 

mampu menjelaskan variabel terikat. 

Apabila dari perhitungan menggunakan SPSS (statistical 

product and sevice solution) diperoleh p value < 0,05 maka Ho ditolak, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi 

dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. Sebaliknya apabila 

p value > 0,05 maka Ho diterima, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari midel regresi linier berganda tidak mampu 

menjelaskan variabel terikatnya. 
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2. Uji Parsial (uji t) 

Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan parsial, dengan 

menggunakan uji t. Apabila p value < 0,05 maka Ho ditolak, dengan 

demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada 

dalam model. Sebaliknya apabila p value > 0,05 maka Ho diterima, 

dengan demikian variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel 

yang diuji (Sudjana, 2005:383). 

3. Koefisien Determinasi Simultan (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas dan 

variabel terikat, maka perlu dicari koefisien determinasi secara 

keseluruhan. Untuk mencari koefisien determinasi secara keseluruhan 

dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

2
1

2

y
JKregR
∑

=   

(Sudjana, 2005 : 383) 

Hasil perhitungan R 2  secara keseluruhan digunakan untuk 

mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier 

berganda. Apabila   R 2  mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan 

semakin kuat  model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila R 2 mendekati 0 

(nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam menerangkan 
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variabel terikat. Dalam penelitian ini dalam mencari nilai R2  (R 

Square) peneliti menggunakan bantuan komputer program SPSS. 

4. Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh 

masing-masing prediktor atau variabel, maka perlu dicari koefisien 

determinasi secara parsial, dimana untuk mencari nilainya dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

(Sudjana, 2005:383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-masing 

variabel penelitian dan pengaruh 2 variabel bebas yaitu lingkungan keluarga (X1), 

dan lingkungan sekolah (X2) dengan satu variabel dependen motivasi berprestasi 

(Y) pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal. 

4.1.1 Variabel Lingkungan Keluarga 

Pada variabel deskriptif lingkungan keluarga, penilaian dilakukan 

dengan 4 indikator, diantaranya adalah cara orang tua mendidik anak, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi 

keluarga. Berikut adalah tabel deskriptif lingkungan keluarga. 

Tabel 7. Distribusi variabel lingkungan keluarga 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 21 25% 

75,20% 
62,51% - 81,25% Tinggi 53 64% 
43,76% - 62,50% Rendah 9 11% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat lingkungan keluarga sebagai berikut : 21 siswa 

(25%) memiliki lingkungan keluarga dengan kriteria sangat tinggi, 53 
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siswa (64%) memiliki lingkungan keluarga dengan kriteria tinggi, 9 siswa 

(11%) memiliki lingkungan keluarga dengan kriteria rendah dan tidak ada 

siswa yang memiliki lingkungan keluarga dengan kriteria sangat rendah. 

Secara klasikal persentasi lingkungan keluarga sebesar 75,20% dan 

termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang lingkungan keluarga. 

 

Gambar 2. Diagram batang deskriptif persentasi tentang lingkungan 

keluarga 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan keluarga 

dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator lingkungan keluarga berikut 

ini: 

4.1.1.1 Cara orang tua mendidik anak 

Gambaran tentang cara orang tua mendidik anak berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 
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Tabel 8. Distribusi cara orang tua mendidik anak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 61 73% 

86,55% 
62,51% - 81,25% Tinggi 22 27% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah   83 100% Sangat tinggi

Sumber: Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat cara orang tua mendidik anak sebagai berikut : 

61 siswa (73%) memiliki cara orang tua mendidik anak dengan kriteria 

sangat tinggi, 22 siswa (27%) memiliki cara orang tua mendidik anak 

dengan kriteria tinggi dan tidak ada siswa yang memiliki cara orang tua 

mendidik anak dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Secara klasikal 

persentasi cara orang tua mendidik anak sebesar 86,55% dan termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang cara orang tua mendidik anak. 

 

Gambar 3. Diagram batang deskriptif persentasi tentang cara 

orang tua mendidik anak 
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4.1.1.2 Relasi antar anggota keluarga 

Gambaran tentang relasi antar anggota keluarga berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 9. Distribusi relasi antar anggota keluarga 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 18 22% 

64,61% 
62,51% - 81,25% Tinggi 15 18% 
43,76% - 62,50% Rendah 38 46% 

25% - 43,75% Sangat Rendah 12 14% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat relasi antar anggota keluarga sebagai berikut : 

18 siswa (22%) memiliki relasi antar anggota keluarga dengan kriteria 

sangat tinggi, 15 siswa (18%) memiliki relasi antar anggota keluarga 

dengan kriteria tinggi, 38 siswa (46%) memiliki relasi antar anggota 

keluarga dengan kriteria rendah, 12 siswa (14%) memiliki relasi antar 

anggota keluarga dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi 

relasi antar anggota keluarga sebesar 64,61% dan termasuk dalam kriteria 

tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

relasi antar anggota keluarga. 
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Gambar 4. Diagram batang deskriptif persentasi tentang relasi antar 

anggota keluarga 

4.1.1.3 Suasana rumah 

Gambaran tentang suasana rumah berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 10. Distribusi suasana rumah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 16 19% 

68,22% 
62,51% - 81,25% Tinggi 26 31% 
43,76% - 62,50% Rendah 37 45% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  4 5% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat suasana rumah sebagai berikut : 16 siswa 

(19%) memiliki suasana rumah dengan kriteria sangat tinggi, 26 siswa 

(31%) memiliki suasana rumah dengan kriteria tinggi, 37 siswa (45%) 

memiliki suasana rumah dengan kriteria rendah, 4 siswa (5%) memiliki 
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suasana rumah dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi 

suasana rumah sebesar 68,22% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang suasana rumah. 

 

Gambar 5. Diagram batang deskriptif persentasi tentang suasana 

rumah 

4.1.1.4 Keadaan ekonomi keluarga 

Gambaran tentang keadaan ekonomi keluarga berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 11. Distribusi keadaan ekonomi keluarga 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 25 30% 

75,75% 
62,51% - 81,25% Tinggi 34 41% 
43,76% - 62,50% Rendah 22 27% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  2 2% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat keadaan ekonomi keluarga sebagai berikut : 25 
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siswa (30%) memiliki keadaan ekonomi keluarga dengan kriteria sangat 

tinggi, 34 siswa (41%) memiliki keadaan ekonomi keluarga dengan 

kriteria tinggi, 22 siswa (27%) memiliki keadaan ekonomi keluarga 

dengan kriteria rendah, 2 siswa (2%) memiliki keadaan ekonomi keluarga 

dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi keadaan ekonomi 

keluarga sebesar 75,75% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang keadaan ekonomi 

keluarga. 

 

Gambar 6. Diagram batang deskriptif persentasi tentang keadaan 

ekonomi keluarga 

4.1.2 Variabel Lingkungan Sekolah 

Pada variabel deskriptif lingkungan sekolah, penilaian dilakukan 

dengan 5 indikator, diantaranya adalah kondisi gedung, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, displin sekolah, dan alat 

pelajaran. Berikut adalah tabel deskriptif lingkungan sekolah: 
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Tabel 12. Distribusi variabel lingkungan sekolah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 4 5% 

65,83% 
62,51% - 81,25% Tinggi 42 51% 
43,76% - 62,50% Rendah 37 45% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat lingkungan sekolah sebagai berikut : 4 siswa 

(5%) memiliki lingkungan sekolah dengan kriteria sangat tinggi, 42 siswa 

(51%) memiliki lingkungan sekolah dengan kriteria tinggi, 37 siswa (45%) 

memiliki lingkungan sekolah dengan kriteria rendah dan tidak ada siswa 

yang memiliki lingkungan sekolah dengan kriteria sangat rendah. Secara 

klasikal persentasi lingkungan sekolah sebesar 65,83% dan termasuk 

dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang lingkungan sekolah. 

 

Gambar 7. Diagram batang deskriptif persentasi tentang variabel 

lingkungan sekolah 
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Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan sekolah dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator lingkungan sekolah berikut ini: 

4.1.2.1 Kondisi Gedung 

Gambaran tentang kondisi gedung berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 13. Distribusi kondisi gedung 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 4 5% 

57,68% 
62,51% - 81,25% Tinggi 20 24% 
43,76% - 62,50% Rendah 45 54% 

25% - 43,75% Sangat Rendah 14 17% 
Jumlah   83 100% Rendah 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat kondisi gedung sebagai berikut : 4 siswa (5%) 

memiliki kondisi gedung dengan kriteria sangat tinggi, 20 siswa (24%) 

memiliki kondisi gedung dengan kriteria tinggi, 45 siswa (54%) memiliki 

kondisi gedung dengan kriteria rendah, 14 siswa (17%) memiliki kondisi 

gedung dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi kondisi 

gedung sebesar 57,68% dan termasuk dalam kriteria rendah. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang kondisi gedung. 
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Gambar 8. Diagram batang deskriptif persentasi tentang kondisi 

gedung 

4.1.2.2 Relasi guru dengan siswa 

Gambaran tentang relasi guru dengan siswa berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 14. Distribusi relasi guru dengan siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 24 29% 

72,39% 
62,51% - 81,25% Tinggi 42 51% 
43,76% - 62,50% Rendah 16 19% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  1 1% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat relasi guru dengan siswa sebagai berikut : 24 

siswa (29%) memiliki relasi guru dengan siswa dengan kriteria sangat 

tinggi, 42 siswa (51%) memiliki relasi guru dengan siswa dengan kriteria 

tinggi, 16 siswa (19%) memiliki relasi guru dengan siswa dengan kriteria 
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rendah, 1 siswa (1%) memiliki relasi guru dengan siswa dengan kriteria 

sangat rendah. Secara klasikal persentasi relasi guru dengan siswa sebesar 

72,39% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang relasi guru dengan siswa. 

 

Gambar 9. Diagram batang deskriptif persentasi tentang relasi guru 

dengan siswa 

4.1.2.3 Relasi siswa dengan siswa 

Gambaran tentang relasi siswa dengan siswa berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 15. Distribusi relasi siswa dengan siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 26 31% 

73,95% 
62,51% - 81,25% Tinggi 26 31% 
43,76% - 62,50% Rendah 31 37% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 
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Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat relasi siswa dengan siswa sebagai berikut : 26 

siswa (31%) memiliki relasi siswa dengan siswa dengan kriteria sangat 

tinggi, 26 siswa (31%) memiliki relasi siswa dengan siswa dengan kriteria 

tinggi, 31 siswa (37%) memiliki relasi siswa dengan siswa dengan kriteria 

rendah dan tidak ada siswa yang memiliki relasi siswa dengan siswa 

dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi relasi siswa 

dengan siswa sebesar 73,95% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang relasi siswa 

dengan siswa. 

 

Gambar 10. Diagram batang deskriptif persentasi tentang relasi siswa 

dengan siswa 

4.1.2.4 Disiplin sekolah 

Gambaran tentang disiplin sekolah berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 16. Distribusi disiplin sekolah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 2 2% 

56,02% 
62,51% - 81,25% Tinggi 16 19% 
43,76% - 62,50% Rendah 54 65% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  11 13% 
Jumlah   83 100% Rendah 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat disiplin sekolah sebagai berikut : 2 siswa (2%) 

memiliki disiplin sekolah dengan kriteria sangat tinggi, 16 siswa (19%) 

memiliki disiplin sekolah dengan kriteria tinggi, 54 siswa (65%) memiliki 

disiplin sekolah dengan kriteria rendah, 11 siswa (11%) memiliki disiplin 

sekolah dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi disiplin 

sekolah sebesar 56,02% dan termasuk dalam kriteria rendah. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang disiplin sekolah. 

 

Gambar 11. Diagram batang deskriptif persentasi tentang disiplin 

sekolah 
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4.1.2.5 Alat pelajaran 

Gambaran tentang alat pelajaran berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 17. Distribusi alat pelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 4 5% 

57,23% 
62,51% - 81,25% Tinggi 22 27% 
43,76% - 62,50% Rendah 45 54% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  12 14% 
Jumlah   83 100% Rendah 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat alat pelajaran sebagai berikut : 4 siswa (5%) 

memiliki alat pelajaran dengan kriteria sangat tinggi, 22 siswa (27%) 

memiliki alat pelajaran dengan kriteria tinggi, 45 siswa (54%) memiliki 

alat pelajaran dengan kriteria rendah, 12 siswa (14%) memiliki alat 

pelajaran dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi alat 

pelajaran sebesar 57,23% dan termasuk dalam kriteria rendah. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang alat pelajaran. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Gambar 12. Diagram batang deskriptif persentasi tentang alat 

pelajaran 

4.1.3 Variabel Motivasi Berprestasi 

Pada variabel deskriptif motivasi berprestasi, penilaian dilakukan 

dengan 3 indikator, diantaranya adalah usaha lebih unggul, ulet 

menghadapi kesulitan, dan mengejar tujuan jangka panjang. Berikut 

adalah tabel deskriptif motivasi berprestasi: 

Tabel 18. Distribusi variabel motivasi berprestasi 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 8 10% 

72,22% 
62,51% - 81,25% Tinggi 68 82% 
43,76% - 62,50% Rendah 7 8% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat motivasi berprestasi sebagai berikut : 8 siswa 

(10%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria sangat tinggi, 68 
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siswa (82%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria tinggi, 7 siswa 

(8%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria rendah dan tidak ada 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria sangat rendah. 

Secara klasikal persentasi motivasi berprestasi sebesar 72,22% dan 

termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang motivasi berprestasi. 

 

Gambar 13. Diagram batang deskriptif persentasi tentang motivasi 

berprestasi 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi berprestasi dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator motivasi berprestasi berikut ini: 

4.1.3.1 Usaha lebih unggul 

Gambaran tentang usaha lebih unggul berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut. 
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Tabel 19. Distribusi usaha lebih unggul 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 22 27% 

70,78% 
62,51% - 81,25% Tinggi 35 42% 
43,76% - 62,50% Rendah 24 29% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  2 2% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat usaha lebih unggul sebagai berikut : 22 siswa 

(27%) memiliki usaha lebih unggul dengan kriteria sangat tinggi, 35 siswa 

(42%) memiliki usaha lebih unggul dengan kriteria tinggi, 24 siswa (29%) 

memiliki usaha lebih unggul dengan kriteria rendah, 2 siswa (2%) 

memiliki usaha lebih unggul dengan kriteria sangat rendah. Secara klasikal 

persentasi usaha lebih unggul sebesar 70,78% dan termasuk dalam kriteria 

tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

usaha lebih unggul. 

 

Gambar 14. Diagram batang deskriptif persentasi tentang usaha 

lebih unggul 



60 

 

4.1.3.2 Ulet menghadapi kesulitan 

Gambaran tentang ulet menghadapi kesulitan berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 20. Distribusi ulet menghadapi kesulitan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 22 27% 

73,19% 
62,51% - 81,25% Tinggi 49 59% 
43,76% - 62,50% Rendah 9 11% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  3 4% 
Jumlah   83 100% Tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat ulet menghadapi kesulitan sebagai berikut : 22 

siswa (27%) memiliki ulet menghadapi kesulitan dengan kriteria sangat 

tinggi, 49 siswa (59%) memiliki ulet menghadapi kesulitan dengan kriteria 

tinggi, 9 siswa (11%) memiliki ulet menghadapi kesulitan dengan kriteria 

rendah, 3 siswa (4%) memiliki ulet menghadapi kesulitan dengan kriteria 

sangat rendah. Secara klasikal persentasi ulet menghadapi kesulitan 

sebesar 73,19% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan diagram batang tentang ulet menghadapi kesulitan. 
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Gambar 15. Diagram batang deskriptif persentasi tentang ulet 

menghadapi kesulitan 

4.1.3.3 Mengejar tujuan jangka panjang 

Gambaran tentang mengejar tujuan jangka panjang berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 21. Distribusi mengejar tujuan jangka panjang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 56 67% 

84,84% 
62,51% - 81,25% Tinggi 26 31% 
43,76% - 62,50% Rendah 1 1% 

25% - 43,75% Sangat Rendah 0 0% 
Jumlah   83 100% Sangat tinggi 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui dari 83 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat mengejar tujuan jangka panjang sebagai 

berikut. 56 siswa (67%) memiliki mengejar tujuan jangka panjang dengan 

kriteria sangat tinggi, 26 siswa (31%) memiliki mengejar tujuan jangka 

panjang dengan kriteria tinggi, 1 siswa (1%) memiliki mengejar tujuan 

jangka panjang dengan kriteria rendah dan tidak ada siswa yang memiliki 
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mengejar tujuan jangka panjang dengan kriteria sangat rendah. Secara 

klasikal persentasi mengejar tujuan jangka panjang sebesar 84,84% dan 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang mengejar tujuan jangka panjang. 

 

Gambar 16. Diagram batang deskriptif persentasi tentang mengejar 
tujuan jangka panjang 

 

4.2 Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda yang terdiri data uji 

linieritas data (pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan), uji r2 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen), uji t (uji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 
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independent diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji 

normalitasnya. Hasil output dari pengujian normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 22. Uji Normalitas Data dengan Kolmogrov Smirnov (KS) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  Unstandardized Residual 
N 83 
Normal 
Parametersa 

Mean .0000000 
Std. Deviation 3.47357891 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .076 
Positive .076 
Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .693 
Asymp. Sig. (2-tailed) .723 
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Analisis data hasil Output : 

1. Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berDeskriptif Persentasi normal (jika p value > 0,05) 

Ha : Data tidak berDeskriptif Persentasi normal (jika p value > 0,05) 

2. Kriteria  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,723 = 72,3% > 5% , maka H0 

diterima. Artinya variabel motivasi berprestasi berdistribusi normal. Uji 

normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut: 
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Gambar 17. Grafik Normal P-P Plot 

Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas.  

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji 

autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.2.1 Uji Autokorelasi 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini: 
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Tabel 23. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .526a .277 .259 3.51673 1.859 
a. Predictors: (Constant), X2, X1   
b. Dependent Variable: Y    
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Hipotesis : 

Ho : β3 = 0, tidak ada korelasi antar variabel independen 

Ha : β3  ≠ 0, ada korelasi antar variabel independen .  

Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan k=2, n = 83 diperoleh nilai dl= 1,600 dan du=1,696. 

Dw
1,761

Menerima Ho atau Ho*
atau kedua - duanya

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi positif

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi negatiff

dl
1,444

du
1,727

4 - du
2,273

4 - dl
2,556 40

 

Gambar 18. Uji Autokorelasi 

Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Pada tabel model summary diperoleh nilai DWhitung = 1,859. 

Karena nilai DWhitung = 1,859 terletak pada daerah penerimaan Ho jadi 

0             dl    du     DW    4‐du    4‐dl    4      0
     1,586 1,688     1,859 2,312    2,414    4 
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dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, jadi uji regresi ganda dapat 

dilanjutkan. 

4.2.2.2 Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat 

nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

toleransi>10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil 

perhitungan menggunakan program SPSS: 

Tabel 24. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1(Constant) 18.831 3.408  5.526 .000   

X1 .364 .104 .347 3.501 .001 .919 1.088
X2 .374 .120 .309 3.115 .003 .919 1.088

.a. Dependent Variable:  Y      
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai toleransi> 

0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 
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4.2.2.3 Uji heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran 

variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang 

baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot 

dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y.  

Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS: 

 

Gambar 19. Grafik Scatterplot 

Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. 

Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 
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regresi ini. Selain dengan mengamati grafik scatterplot Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. 

Output dari uji glejser adalah sebagai berikut: 

Tabel 25. Uji Glejser 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.825 2.169  1.302 .196

X1 -.094 .066 -.162 -1.417 .160
X2 .099 .076 .148 1.295 .199

a. Dependent Variable: ABS_RES    
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua 

variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel 

independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi 

tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

4.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows 

diperoleh hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel 26 berikut: 
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Tabel 26. Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.831 3.408  5.526 .000

X1 .364 .104 .347 3.501 .001
X2 .374 .120 .309 3.115 .003

a. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel 26 di atas diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: Y = 18,831 + 0,364X1 + 0,374X2. Persamaan regresi 

tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 18,831 

Jika variabel lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dianggap 

sama dengan nol, maka variabel motivasi berprestasi sebesar 18,831. 

2. Koefisien X1 = 0,364 

Jika variabel lingkungan keluarga mengalami kenaikan sebesar satu 

poin, sementara lingkungan sekolah dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan motivasi berprestasi sebesar 0,364. 

3. Koefisien X2 = 0,374 

Jika variabel lingkungan sekolah mengalami kenaikan sebesar satu 

poin, sementara lingkungan keluarga dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan motivasi berprestasi sebesar 0,374. 
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4.2.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut 

uji kelinieran persamaan regresi. 

Hipotesis: 

, artinya X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh                  

signifikan terhadap Y yaitu tidak ada  pengaruh yang signifikan 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara simultan terhadap 

motivasi berprestasi. 

, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh                  

signifikan terhadap Y yaitu ada  pengaruh yang signifikan lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah secara simultan terhadap motivasi 

berprestasi. 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 

Ha diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 
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Tabel 27. Uji F pada tabel ANOVA 

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 379.114 2 189.557 15.327 .000a

Residual 989.392 80 12.367   
Total 1368.506 82    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 15,327 > 3,11 (nilai F tabel 

F(0,05:2 ; 83) =3,11) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara simultan benar-benar 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen motivasi berprestasi. 

Dengan kata lain variabel-variabel independen lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah mampu menjelaskan besarnya variabel dependen 

motivasi berprestasi. Hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima yang 

menyatakan “ada  pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah secara simultan terhadap motivasi berprestasi”. 

4.2.4.2 Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 

atau tidak. Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 28. Uji t (Uji secara parsial) 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.831 3.408  5.526 .000

X1 .364 .104 .347 3.501 .001
X2 .374 .120 .309 3.115 .003

a. Dependent Variable: Y     
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Hipotesis : 

Ho : β3 = 0, Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ha : β3  ≠ 0, Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat 

kebebasan (df) = n-k-1 = 83-2-1 = 80, serta pengujian dua sisi diperoleh 

dari nilai t0,05= 1.99. 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5%. 

Ho ditolak apabila (thitung < – ttabel  atau  thitung > ttabel) dan sig < 5%. 

1) Pengaruh lingkungan keluarga (X1) terhadap motivasi berprestasi (Y) 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 

(lingkungan keluarga) diperoleh nilai thitung = 3,501 > 1,99 = ttabel, dan 

sig = 0,001 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel lingkungan 

keluarga secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen motivasi berprestasi. 
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2) Pengaruh lingkungan sekolah (X2) terhadap motivasi berprestasi (Y) 

Pada variabel X2 (lingkungan sekolah) diperoleh nilai thitung = 

3,115 > 1,99 = ttabel, dan sig =0,003 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti 

variabel independen lingkungan sekolah secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen motivasi berprestasi. 

Dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi: 

Y = 18,831 + 0,364 X1 + 0,374 X2  

Dimana: 

Y = Motivasi Berprestasi 

X1 = Lingkungan Keluarga 

X2 = Lingkungan Sekolah. 

4.2.5 Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Tabel 29. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

1 .526a .277 .259 3.51673
a. Predictors: (Constant), X2, X1  
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,259 = 25,9%, ini 

berarti variabel bebas lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen motivasi berprestasi 

sebesar 25,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 
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4.2.6 Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji 

determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi berprestasi bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 30. Koefisien Deteminasi Parsial (r2) 

Coefficientsa

Model 
Correlations 

Zero-order Partial Part 
1 (Constant)    

X1 .435 .364 .333 
X2 .408 .329 .296 

a. Dependent Variable: Y        
Sumber: Data penelitian 2010 yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r2 lingkungan 

keluarga adalah 13,24%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial 

untuk variabel lingkungan keluarga dikuadratkan yaitu (0,364)2. 

Sedangkan besarnya pengaruh lingkungan sekolah adalah 10,82%, yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel lingkungan sekolah 

dikuadratkan yaitu (0,329)2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan keluarga memberikan pengaruh lebih besar terhadap motivasi 

berprestasi dibandingkan variabel lingkungan sekolah. 
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4.3 Pembahasan 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar, sangat diperlukan adanya motivasi 

berprestasi dalam diri siswa, karena motivasi berprestasi bukan hanya menjadi 

penyebab belajar namun juga memperlancar belajar dan pencapaian belajar yang 

optimal. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung mengalami 

kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, karena siswa yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi memiliki keinginan dan harapan untuk 

berhasil, dan apabila mengalami kegagalan mereka akan berusaha keras dalam 

mencapai keberhasilan. 

Motivasi berprestasi dapat berasal dari dalam diri siswa maupun dari 

pengaruh lingkungan belajar siswa. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap motivasi 

berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 

Tegal. Hal ini ditunjukkan baik secara parsial yang dibuktikan dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung yang memiliki signifikansi < 0,05 maupun secara simultan 

yang dibuktikan dengan uji F yang memperoleh Fhitung yang memiliki signifikansi 

< 0,05. 

Dari perhitungan analisis regresi berganda antara lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi diperoleh persamaan regresi Y 

= 18,831 + 0,364X1 + 0,374X2. Dari persamaan tersebut maka dapat diartikan 

bahwa satu satuan skor motivasi berprestasi akan dipengaruhi oleh lingkungan 
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keluarga sebesar 0,364 dan lingkungan sekolah sebesar 0,374 pada konstanta 

18,831. Jika lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sebesar 0, maka 

motivasi berprestasi adalah sebesar 18,831. 

Hasil koefisien regresi untuk variabel lingkungan keluarga sebesar 0,364. 

Harga koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap motivasi berprestasi adalah pengaruh positif artinya 

setiap kenaikan satu unit skor lingkungan keluarga, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya motivasi berprestasi sebesar 0,364 pada konstanta 18,831. Dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan satu unit skor lingkungan keluarga, maka akan 

diikuti dengan menurunnya motivasi berprestasi sebesar 0,364 pada konstanta 

18,831. 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi secara parsial (r2) diperoleh 

informasi bahwa kontribusi lingkungan keluarga terhadap motivasi berprestasi 

sebesar 13,24% yang berarti masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi disamping lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian 

ini diperoleh gambaran bahwa lingkungan keluarga siswa kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal sebesar 75,20% tergolong tinggi. 

Sebanyak 64% siswa dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa mempunyai keluarga yang cara orang tua mendidik tinggi, relasi antar 

anggota keluarga yang baik, suasana rumah yang cukup baik dan keadaan 

ekonomi keluarga yang baik pula. Hal ini sependapat dengan Ahmadi (2007:91) 

yang mengungkapkan bahwa: 

faktor-faktor dalam keluarga yang turut mempengaruhi motivasi 
pada diri seseorang adalah sebagai berikut : 1) Status sosial 
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ekonomi keluarga, 2) Faktor keutuhan keluarga, 3) Sikap dan 
kebiasaan-kebiasaan orang tua. 
 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata sebagian besar siswa sebanyak 

73% menunjukkan bahwa cara orang tua mendidik anak termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. Ditinjau dari relasi antar anggota keluarga  sebesar 46% relasi antar 

anggota keluarga siswa termasuk dalam kategori rendah. Suasana rumah juga 

merupakan salah satu indikator yang termasuk dalam kategori yang rendah 

sebesar 45%. Sedangkan ditinjau keadaan ekonomi keluarga, sebanyak 41% siswa 

mwmpunyai keluarga yang keadaan ekonominya termasuk dalam kategori tinggi. 

Selain dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, motivasi berprestasi siswa 

kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran juga dipengaruhi oleh lingkungan 

sekolah. Hasil koefisien regresi untuk variabel lingkungan sekolah sebesar 0,374. 

Harga koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi adalah pengaruh positif. 

Artinya, setiap kenaikan satu unit skor lingkungan sekolah, maka akan diikuti 

dengan meningkatnya motivasi berprestasi  sebesar 0,374 pada konstanta 18,831. 

Dan sebaliknya setiap terjadi penurunan satu unit skor lingkungan sekolah, maka 

akan diikuti dengan menurunnya motivasi berprestasi sebesar 0,374 pada 

konstanta 18,831. 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi secara parsial (r2) diperoleh 

informasi bahwa kontribusi lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi 

sebesar 10,82% yang berarti masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi disamping lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian 

ini diperoleh gambaran bahwa lingkungan sekolah siswa kelas XI jurusan 
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Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal sebesar 65,83% tergolong tinggi. 

Sebanyak 51% siswa dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar lingkungan sekolah siswa mempunyai kondisi gedung yang cukup, relasi 

guru dengan siswa yang sangat baik, relasi siswa dengan siswa yang sangat baik 

pula, disiplin sekolah yang cukup dan alat pelajaran yang cukup pula. Hal ini 

sependapat dengan Slameto (2003:64), yang menyatakan: “faktor-faktor dalam 

lingkungan sekolah yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar antara lain: 

kondisi gedung, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran”. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata sebagian besar siswa sebanyak 

54% menunjukkan bahwa kondisi gedung sekolah termasuk dalam kategori 

rendah. Ditinjau dari relasi guru dengan siswa 51% siswa menyatakan bahwa 

relasi guru dengan siswa termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan relasi siswa 

dengan siswa sebanyak 37% siswa menyatakan bahwa relasi siswa dengan siswa 

tergolong rendah. Kemudian ditinjau dari disiplin sekolah, 65% siswa menyatakan 

bahwa disiplin sekolahnya masih tergolong rendah. Begitu juga dengan alat 

pelajaran yang ada di sekolahnya, 54% siswa menunjukkan bahwa alat pelajaran 

termasuk dalam kategori rendah. 

Selain itu dapat diketahui pula besarnya pengaruh atau kontribusi dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap motivasi berprestasi siswa 

kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal dari hasil koefisien 

determinasi ganda (R2) yaitu sebesar 25,9%. Kontribusi tersebut menunjukkan 

bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang baik akan membantu 
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terciptanya motivasi berprestasi pada diri siswa. Hal ini didukung oleh hasil 

deskripsi data penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah yang baik, akan menciptakan motivasi berprestasi yang baik 

pula pada diri siswa. 

Lingkungan keluarga merupakan sumber motivasi yang utama bagi 

seorang anak. Hal ini dikarenakan anak berada dan belajar pertama kali adalah 

dalam keluarga. Cara orang tua mendidik anak yaitu dengan banyak memberi 

perhatian, cenderung memberi penguatan dan penghargaan daripada memberi 

kritikan dan celaan. Suasana rumah yang tenang dan nyaman untuk belajar akan 

menimbulkan motivasi berprestasi yang kuat pada diri anak. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Prayitno (1989:140) yang menyatakan bahwa “sikap atau 

kebiasaan orang tua dalam mendidik anak-anaknya akan mempengaruhi motivasi 

berprestasi yang dimiliki anak”. 

Selain lingkungan keluarga, lingkungan yang juga berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi yang dimiliki anak adalah lingkungan sekolah. Hal ini 

disebabkan karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat anak 

belajar. Adanya alat pelajaran yang lengkap, kondisi gedung yang terjaga 

kebersihannya dan nyaman untuk belajar, relasi antara guru dengan siswa yang 

baik, relasi siswa dengan siswa yang baik pula akan membantu menciptakan 

motivasi berprestasi pada diri siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Prayitno 

(1989:133) yang menyatakan bahwa: 

Lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap motivasi berprestasi 
meliputi lingkungan fisik dan hubungan sosial, lingkungan fisik 
sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman, nyaman dan 
memberikan fasilitas belajar yang banyak, sangat menunjang motivasi 
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siwa. Dan hubungan sosial antara guru dengan siswa dan antara siswa 
dengan siswa akan mempengaruhi motivasi untuk berprestasi pada diri 
anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah berpengaruh positif terhadap 

motivasi berprestasi yang ditunjukkan dari persamaan regresi Y = 18,831 

+ 0,364X1 + 0,374X2. Gambaran umum untuk lingkungan keluarga 

termasuk dalam kategori tinggi (64%), dan lingkungan sekolah SMK N 2 

Tegal termasuk dalam kategori tinggi (51%), sedangkan motivasi 

berprestasi termasuk dalam kategori tinggi (82%). 

2. Secara parsial lingkungan keluarga berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 

2 Tegal sebesar 13,24%. 

3. Secara parsial lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 

2 Tegal sebesar 10,82%. 

4. Secara simultan ada pengaruh antara lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi berprestasi pada siswa kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal sebesar 25,9%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya di dalam keluarga hubungan antar anggota keluarga dipererat 

lagi misalnya dengan perhatian-perhatian, saling bantu membantu 

sehingga dapat tercipta relasi antar anggota keluarga yang baik yang 

nantinya dapat memperlancar kegiatan belajar di rumah. Suasana rumah 

juga harus nyaman, bersih dan tenang sehingga dapat memperlancar 

kegiatan belajar. 

2. Dalam suatu sekolah kondisi gedung harus dapat menciptakan suasana 

nyaman, aman dan bersih. Relasi antara siswa dengan siswa juga harus 

terjalin dengan baik misalnya dengan cara membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

3. Disiplin sekolah harus ditingkatkan dengan cara memberi peringatan atau 

hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. 

Di samping itu alat pelajaran yang ada di sekolah harus dilengkapi lagi 

supaya motivasi siswa tercipta dengan baik sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik pula. 
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ANGKET PENELITIAN 

 
Kepada 

Siswi-siswi Kelas XI jurusan administrasi perkantoran 

SMK N 2 Tegal 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan akan diadakan penelitian tentang  “Pengaruh Lingkungan 

Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Berprestasi pada Siswa 

Kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal”, maka dengan ini 

peneliti memohon kesediaan siswi-siswi kelas XI administrasi perkantoran untuk 

mengisi angket ini. 

Angket ini hanya untuk mencari data dan tidak mempengaruhi proses 

belajar mengajar di SMK N 2 Tegal. Peneliti berharap kejujuran Saudara dalam 

mengisi angket tersebut, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas kesediaan Saudara 

mengisi angket, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

       Semarang, Juni 2010 
Peneliti, 
 

 

Risma Putri Pranitasari  
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

Variabel penelitian Indikator penelitian Item soal

1. Lingkungan 

Keluarga 

 

 

 

2. Lingkungan 

Sekolah 

 

 

 

 

3. Motivasi 

Berprestasi 

(1) Cara orang tua mendidik anak 

(2) Relasi antar anggota keluarga 

(3) Suasana rumah 

(4) Keadaan ekonomi keluarga 

 

(1) Kondisi gedung 

(2) Relasi guru dengan siswa 

(3) Relasi siswa dengan siswa 

(4) Disiplin sekolah 

(5) Alat pelajaran 

 

(1) Usaha lebih unggul 

(2) Ulet menghadapi kesulitan 

(3) Mengejar tujuan jangka panjang 

1,2,3 

4,5 

6,7 

8,9 

 

10,11 

12,13,14,15 

16,17 

18,19 

20,21,22 

 

23,24,25 

26,27,28,29 

30,31,32 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN 

SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI PADA SISWA 

KELAS XI JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK N 2 

TEGAL 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. No. absen : 

3. Kelas : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pilihlah jawaban yang ada di setiap butir soal dibawah 

ini dengan memberi tanda check list (√) pada jawaban yang Saudara 

anggap tepat. 

2. Berilah jawaban dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi 

nilai akademik hasil kegiatan belajar mengajar anda di sekolah. 

 

III. KETERANGAN 

A. Skor 4 untuk pilihan SS yang berarti Sangat Setuju 

B. Skor 3 untuk pilihan S yang berarti Setuju 

C. Skor 2 untuk pilihan KS yang berarti Kurang Setuju 

D. Skor 1 untuk pilihan TS yang berarti Tidak Setuju 
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No Pernyataan SS S KS TS 
A Lingkungan Keluarga     
I Cara orang tua mendidik     

 1. Orang tua saya selalu mengingatkan untuk 
belajar setiap waktu belajar tiba 

    

 2. Orang tua saya memberikan kebebasan 
kepada saya untuk melakukan kegiatan 
apapun tetapi orang tua senantiasa 
memberikan pengarahan 

    

 3. Saya diajarkan oleh orang tua untuk menjadi 
orang yang mandiri dan tidak selalu 
bergantung kepada orang lain dalam 
kehidupan 

    

II Relasi antar anggota keluarga     
 4. Orang tua saya terbiasa memberikan 

hadiah/pujian ketika saya mampu 
mendapatkan nilai yang bagus 

    

 5. Orang tua dan kakak saya selalu membantu 
saya ketika ada pekerjaan rumah atau tugas 
yang sulit 

    

III Suasana rumah     
 6. Suasana rumah selalu nyaman dan tenang 

untuk belajar 
    

 7. Di rumah tidak pernah terjadi kegaduhan 
yang dapat mengganggu kenyamanan belajar 
saya 

    

IV Keadaan ekonomi keluarga     
 8. Penghasilan orang tua saya mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga 
 

    

 9. Orang tua saya mencukupi semua kebutuhan 
alat-alat sekolah saya 

    

B Lingkungan Sekolah     
I Kondisi gedung     
 10. Ruang kelas dimana saya belajar selalu 

bersih karena dibersihkan setiap hari 
    

 11. Selama belajar di sekolah saya merasa     
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nyaman karena sirkulasi udara yang baik dan 
penerangan yang cukup 

II Relasi guru dengan siswa     
 12. Saya selalu meminta bantuan kepada guru 

BP maupun wali kelas saat mempunyai 
masalah atau kesulitan mengenai sekolah 

    

 13. Saya selalu dilayani dengan baik saat 
meminta bantuan kepada guru BP maupun 
wali kelas 

    

 14. Hubungan saya dengan guru-guru di sekolah 
cukup akrab, sehingga saya tidak takut untuk 
bertanya maupun mengemukakan pendapat 
saya 

    

 15. Guru-guru saya sering memberikan nasehat 
agar saya rajin belajar dan menaati tata tertib 
sekolah 

    

III Relasi siswa dengan siswa     
 16. Di sekolah saya dapat bergaul dengan semua 

siswa tanpa kesulitan 
    

 17. Teman-teman saya selalu mau membantu 
ketika saya mempunyai kesulitan dan 
meminta bantuan 
 

    

IV Disiplin sekolah     
 18. Ketika jam pelajaran dimulai, guru-guru 

selalu hadir tepat waktu di kelas, sehingga 
saya menjadi bersemangat dalam kegiatan 
belajar 

    

 19. Semua personil sekolah selalu mematuhi 
peraturan sehingga membuat saya 
bersemangat dalam kegiatan belajar 

    

V Alat pelajaran     
 20. Sekolah menyediakan alat-alat pelajaran 

yang lengkap sehingga mendukung 
kelancaran kegiatan belajar mengajar 

    

 21. Alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah 
jumlahnya mencukupi sehingga tidak perlu 
bergantian dalam menggunakannya 

    

 22. Alat-alat pelajaran yang tersedia kondisinya 
semua baik, sehingga memperlancar proses 
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belajar mengajar 
C Motivasi berprestasi      
I Usaha lebih unggul     
 23. Saya selalu berusaha mendapatkan nilai yang 

tertinggi dalam setiap pelajaran 
    

 24. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas 
lebih baik dan lebih lengkap daripada teman-
teman saya 
 

    

 25. Saya mengikuti les-les tambahan untuk 
membuat saya lebih unggul dari teman-
teman 
 

    

II Ulet menghadapi kesulitan      
 26. Apabila salah dalam menjawab pertanyaan 

ujian, saya akan mencari tahu jawaban yang 
benar 

    

 27. Ketika mendapatkan soal yang sulit, saya 
akan mengerjakannya sampai selesai 
sebelum pindah mengerjakan yang lain 

    

 28. Apabila saya mengalami ketertinggalan 
bahan pelajaran tertentu karena tidak masuk 
sekolah, saya berusaha mencari pinjaman 
catatan teman, atau mempelajari sendiri 
bahan tersebut dari buku 

    

 29. Untuk pelajajaran-pelajaran yang kurang 
saya kuasai atau saya anggap sulit, saya 
selalu belajar lebih lama dan lebih rajin 

    

III Mengejar tujuan jangka panjang     
 30. Keberhasilan di masa depan tergantung dari 

apa yang saya kerjakan pada hari ini 
    

 31. Saya berusaha mengikuti kursus apa saja 
yang dapat mendukung cita-cita saya di masa 
depan 

    

 32. Saya bersekolah karena demi masa depan 
saya 
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REGRESSION 
 Uji Normalitas 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardiz

ed Residual 
N 83
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 3.47357891
Most Extreme 
Differences 

Absolute .076
Positive .076
Negative -.048

Kolmogorov-Smirnov Z .693
Asymp. Sig. (2-tailed) .723
a. Test distribution is Normal.  
   
 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .526a .277 .259 3.51673 1.859 
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a. Predictors: (Constant), X2, X1   

b. Dependent Variable: Y    

Uji Multikoliniritas 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 

18.831 3.408
 

5.526 .000 
  

X1 .364 .104 .347 3.501 .001 .919 1.088
X2 .374 .120 .309 3.115 .003 .919 1.088

a. Dependent Variable: Y       

 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.825 2.169  1.302 .196

X1 -.094 .066 -.162 -1.417 .160
X2 .099 .076 .148 1.295 .199

a. Dependent Variable: ABS_RES    
 
 
Analisis Regresi Berganda 
 

Model Summary 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

1 .526a .277 .259 3.51673
a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 
ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 379.114 2 189.557 15.327 .000a

Residual 989.392 80 12.367   
Total 1368.506 82    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: Y     

 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.831 3.408  5.526 .000

X1 .364 .104 .347 3.501 .001
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X2 .374 .120 .309 3.115 .003
a. Dependent Variable: Y     
 
Koefisien Determinasi Parsial 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Consta
nt) 18.831 3.408  5.526 .000    

X1 .364 .104 .347 3.501 .001 .435 .364 .333
X2 .374 .120 .309 3.115 .003 .408 .329 .296

a. Dependent Variable: 
Y 

       

 
 
 
 


