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Prestasi Belajar  
Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat 

diketahui dari keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan. Pendidikan yang 

dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai proses belajar terencana, 

teratur, terawasi dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab serta memiliki 

tujuan tertentu yang akan dicapai, dengan demikian keberhasilan pendidikan 

khususnya pendidikan formal dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang 

diperoleh. dalam kegiatan belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber 

belajar yang banyak memberikan pengaruh dalam proses belajar mengajar,selain 

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

karena motivasi tidak hanya menjadi penyebab utama belajar, namun juga 

memperlancar belajar dan pencapaian hasil belajar yang optimal. prestasi belajar 

juga dipengaruhi oleh karakteristik siswa. pemahaman perbedaan karakteristik 

antar peserta didik akan sangat bermanfaat untuk pendidikan, utamanya dalam 

membantu setiap peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi 

Perkantoran mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di 

SMK Negeri 2 Tegal? (2) Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata 

pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 

Tegal? (3) Bagaimana pengaruh karakteristik siswa terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal? (4) Bagaimana 

pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan keluarga dan karakteristik individu siswa 

terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran 

mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 

2 Tegal? 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan administrasi 

perkantoran kelas X SMK N 2 Tegal, berjumlah 108 orang. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik total sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Motivasi Intrinsik (X1) , Lingkungan Keluarga (X2), dan Karakteristik Siswa 

(X3), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Prestasi Belajar. Metode 

pengumpulan data dengan metode kuisioner, metode dokumentasi dan 
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wawancara. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif persentase dan 

analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16 for Windows.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase diperoleh motivasi 

intrinsik dalam kriteria baik, lingkungan keluarga dalam kriteria baik, 

karakteristik siswa dalam kriteria baik, dan prestasi belajar dalam kriteria tidak 

baik. Berdasarkan analisis regresi pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan 

keluarga, dan karakteristik siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

administrasi perkantoran mata pelajaran memahami penyelenggaraan prinsip 

perkantoran SMK N 2 Tegal secara simultan adalah  sebesar 49,9% dan sisanya 

yaitu sebesar 50,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Secara parsial pengaruh motivasi intrinsik terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X administrasi perkantoran mata pelajaran memahami 

penyelenggaraan prinsip perkantoran SMK N 2 Tegal 15,7%, pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas X administrasi 

perkantoran mata pelajaran memahami penyelenggaraan prinsip perkantoran SMK 

N 2 Tegal sebesar 4,7%, dan pengaruh karakteristik siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X administrasi perkantoran mata pelajaran memahami 

penyelenggaraan prinsip perkantoran SMK N 2 Tegal sebesar 16,7%.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik 

bagi siswa, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Bagi guru hendaknya 

memberikan apresiasi yang baik kepada siswa yang rajin dalam menyelesaikan 

tugas, misalnya dengan cara memberikan pujian di depan kelas,memberi hadiah 

berupa alat tulis maupun memberi nilai tersendiri untuk siswa tersebut. Bagi pihak 

SMK N 2 Tegal agar dapat mengupayakan adanya program beasiswa bagi siswa 

yang kurang mampu sehingga pendidikannya tidak terganggu. Bagi orang tua di 

rumah hendaknya membantu memotivasi anaknya dalam mengembangkan 

karakteristik gemar membaca sehingga dapat meningkatkan hasil prestasi belajar. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aktivitas yang berlangsung sepanjang hidup 

manusia. Pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari istilah belajar 

karena pada dasarnya belajar merupakan bagian dari pendidikan. Selain itu 

proses belajar merupakan suatu kegiatan yang pokok atau utama dalam dunia 

pendidikan. Manusia tidak akan pernah berhenti belajar karena setiap langkah 

manusia dalam hidupnya akan dihadapkan pada permasalahan yang 

membutuhkan pemecahan dan menuntut manusia untuk belajar 

menghadapinya. Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu dari tidak bisa menjadi bisa sehingga proses belajar akan mengarah pada 

tujuan dari belajar itu sendiri. Usaha-usaha untuk mendidik dan mengajar 

dilakukan sejak manusia lahir dengan mengenalkan berbagai hal yang paling 

sederhana melalui stimulus lingkungan, misalnya bunyi, warna, rasa, bentuk 

dan sebagainya. 

Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat 

diketahui dari keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan. Pendidikan yang 

dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai proses belajar 

terencana, teratur, terawasi dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab 

serta memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, dengan demikian 

keberhasilan pendidikan khususnya pendidikan formal dapat dilihat dari 

pencapaian prestasi yang diperoleh. 
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SMK Negeri 2 Tegal sebagai salah satu SMK negeri di Kota Tegal 

memiliki empat studi yaitu Teknologi Komputer Jaringan, Administrasi 

Perkantoran, Akuntansi, dan Penjualan. Dalam pelaksanaan pengajaran pada 

jurusan Administrasi Perkantoran belum mencapai hasil secara maksimal. 

Meskipun ada beberapa siswa yang memiliki prestasi menonjol namun hal itu 

belum mampu menumbuhkan persaingan dalam memperoleh nilai. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rapor semester ganjil kelas X Administrasi Perkantoran, 

banyak siswa yang memiliki nilai pada batas ketuntasan, terutama pada mata 

pelajaran Memahami Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. 

Pada kenyataannya dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 nilai 

ulangan harian, nilai ulangan, maupun nilai tes sumatif siswa kelas X jurusan 

Administrasi Perkantoran pada mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan 

Prinsip Perkantoran yang tidak tuntas mencapai hingga 58% atau sebanyak 63 

siswa dari 108 siswa, dan hanya 42% atau sebanyak 45 siswa yang tuntas. 

Padahal sekolah sebagai tempat belajar perlu diciptakan tempat yang 

menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Oleh karena 

itu prestasi belajar yang dimungkinkan yang berasal dari dalam diri siswa 

perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar bagi siswa sangat penting karena prestasi belajar 

merupakan suatu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan selama 

mengikuti suatu pelajaran. Di dalam pendidikan di Indonesia segala cara 

sudah dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, baik dengan 

perubahan kurikulum, pelatihan guru dalam cara mengajar dengan diklat-
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diklat yang diadakan, menciptakan iklim belajar yang baik dan masih banyak 

lagi, tetapi fenomena siswa yang rendah prestasi belajar masih nampak. Usaha 

yang dilakukan oleh pendidikan di Indonesia seperti yang disebutkan di atas 

adalah dengan mengubah atau memperbaiki faktor eksternal siswa didik, 

tetapi belum secara khusus menyoroti faktor internal kepribadian siswa. 

Ditambahkan oleh Ahmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni (2009:96) faktor 

eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyara kat, adapun faktor internal antara lain faktor fisik 

misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan faktor psikologis 

misalnya kecerdasan, bakat, motivasi dan kepribadian. 

Peningkatan prestasi belajar adalah suatu upaya maksimal dalam diri 

seseorang untuk menunjang proses pendidikannya. Siswa sebagai individu 

yang dinamis menempati posisi penting dalam proses belajarnya, karena 

keberhasilan siswa dalam prestasinya akan memberikan perasaan bahagia dan 

kepuasan. Rasa bahagia dan puas akan membuat dirinya mampu untuk 

meningkatkan potensi yang ada. Meningkatnya potensi yang ada pada diri 

siswa berarti dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah, karena 

potensi yang dituntut bagi seorang siswa adalah pencapaian prestasi belajar 

yang maksimal (Gunarsa,2008:52). Prestasi belajar itu sendiri adalah hasil 

evaluasi dari suatu proses yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif 

atau angka, yang khusus dipersiapkan untuk proses evaluasi misalnya hasil 

rapor. 
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Administrasi Perkantoran adalah salah satu jurusan inti di sekolah yang 

tidak hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman saja, tetapi juga 

memerlukan konsentrasi, ketekunan, ketelitian dan keterampilan yang tinggi, 

dengan demikian diperlukan motivasi yang tinggi terutama motivasi intern 

guna menguasai semua pelajaran yang ada dalam jurusan Administrasi 

Perkantoran. Hal ini jelas karena motivasi intern merupakan salah satu faktor 

dari dalam diri siswa yang menentukan prestasi belajar. 

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 mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai 

meninggalnya, sehingga antara lingkungan mempengaruhi manusia dan 

manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam kegiatan belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak memberikan 

pengaruh dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber 

belajar yang benyak memberikan pengaruh dalam proses belajar maupun 

perkembangan anak. Dalam melaksanakan kegiatan belajar, dalam diri siswa 

sebagai peserta didik sangat diperlukan adanya motivasi, karena motivasi 

tidak hanya menjadi penyebab utama belajar, namun juga memperlancar 

belajar dan pencapaian hasil belajar yang optimal. 

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. When confronted 
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with complex thingking tasks, they use more “logical informating-gathering” 

and “decision making strategies than extrinsically motivated students 

.(Jacobine, 2008:5) 

(Penelitian telah menunjukkan bahwa secara intrinsik memotivasi 

mahasiswa cenderung menggunakan strategi yang membutuhkan upaya yang 

lebih dan yang memungkinkan mereka untuk memproses informasi lebih 

mendalam dari rekan-rekan mereka termotivasi ekstrinsik. Ketika dihadapkan 

dengan tugas-tugas berpikir yang kompleks, mereka lebih banyak 

menggunakan “pengumpulan informasi logis” dan strategi keputusan 

“membuat daripada siswa termotivasi ekstrinsik) .(Jacobine, 2008:5) 

Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang 

berasal dari diri individu itu sendiri (George Uhlig, 2006:2). Kesadaran 

pentingnya terhadap apa yang dipelajari adalah sangat penting untuk 

memunculkan motivasi intrinsik. Bila seseorang telah memiliki motivasi 

intrinsik maka selalu ingin maju dalam belajar serta haus ilmu pengetahuan. 

Tetapi sebagian siswa mulai menunjukkan rendahnya motivasi yang mereka 

miliki, dengan gejala munculnya perilaku enggan belajar, sering tidak masuk 

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

tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan guru, atau jika mengerjakan hanya 

asal mengerjakan atau bahkan menyontek pekerjaan temannya. Hal ini 

diperkuat dengan data presensi siswa yang menunjukkan ada 45 siswa dari 

108 siswa yang pernah tidak masuk sekolah tanpa keterangan (membolos) 
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dalam satu semester. Bahkan diantara siswa tersebut ada yang presesnsi 

ketidakhadirannya mencapai 5-13 kali dalam satu semester. 

Tabel 1. Daftar Presensi Siswa SMK N 2 Tegal 

No. Nama Kelas JK Absensi 

S I A ∑ 

1. Dian Purwaningsih X AP 1 P 4 - 1 5 

2.  Dewi Nabila Molicha X AP 2 P 4 5 2 11 

3. Rizki Jayanti X AP 2 P 3 - 2 5 

4. Erlin Mulyana M. X AP 3 P 1 1 4 6 

5. Fifi Khairimatul 

Khikmah 

X AP 3 P 3 3 7 13 

6. Halimatus Sya’diyah X AP 3 P  3 - 2 5 

7. Happy Dwi Afni X AP 3 P 4 - 1 5 

8. Septia Widyawati X AP 3 P 9 - 1 10 

9. Suci Amalia X AP 3 P 5 - - 5 

10. Widyaningrum X AP 3 P 4 1 1 6 

11. Wiwin Andika X AP 3 P 4 - 4 8 

 (Sumber: Bimbingan dan Konseling SMK N 2 Tegal) 

Motivasi untuk meningkatkan prestasi 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). 
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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 penting  terhadap 

prestasi akademik 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 adalah dalam keluarga. Sebagai anggota keluarga, 

siswa selalu berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, terutama orang 

tua, karena orang tualah yang menyediakan fasilitas belajar siswa, membiayai 

pendidikan siswa dan memberikan perhatian, baik perhatian fisik maupun 

perhatian psikis. 

Menurut hasil penelitian George Uhlik, siswa yang mempunyai prestasi 

belajar yang tinggi berasal dari keluarga-keluarga yang memiliki standar 

tinggi dalam berprestasi, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mandiri 

dan tidak bergantung pihak lain (Dimyati, 1990:84). Faktor-faktor dalam 

lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap motivasi ini antara lain 

adalah cara orang tua mendidik, suasana rumah dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

The few studies that have examined motivation in young children have 

found that it is a week predictor of achievement. The family is the primary 
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social system for children. The high parental control were associated with 

high achievement. Included a specific factor of the family's socioeconomic 

status, crowding, as an indicator of how being disadvantaged affects 

educational attainment. They found that a less physically crowded 

environment, along with motivation and parental support, were associated 

with higher educational levels of children.(Jacobine:2008:6) 

  (Beberapa studi yang telah memeriksa motivasi pada anak-anak 

telah menemukan bahwa itu adalah prediktor minggu prestasi. Keluarga 

adalah sistem sosial utama bagi anak-anak. Kontrol orang tua yang tinggi 

dikaitkan dengan prestasi tinggi. Termasuk faktor tertentu status sosial 

ekonomi keluarga, berkerumun, sebagai indikator dari bagaimana menjadi 

kurang beruntung mempengaruhi pencapaian pendidikan. Mereka menemukan 

bahwa lingkungan fisik kurang ramai, bersama dengan dukungan motivasi dan 

orangtua, yang terkait dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari anak-

anak). (Jacobine:2008:6) 

Sebagian besar waktu, efek dari keluarga yang tidak langsung namun 

dampak yang cukup besar. Secara khusus, hal ini ditunjukkan dalam 

pentingnya keterlibatan orang tua terhadap adopsi siswa pendekatan yang 

mendalam untuk belajar dan pengarahan tingkat kesiapan pengembangan diri 

yang tinggi dalam belajar.  

Menurut hasil penelitian Winterbottom (Dimyati,1990:842010), siswa 

yang mempunyai motivasi berprestasi yang kuat berasal dari keluarga-

keluarga yang memiliki standar tinggi dalam berprestasi, sehingga dapat 
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memberikan dorongan untuk mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. 

Faktor-faktor dalam lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar ini antara lain adalah cara orang tua mendidik, suasana rumah dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

Tabel 2. Daftar Administrasi  Siswa SMK N 2 Tegal Terkait dengan 

Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua 

No 
Kelas 

Pendidikan 

Orang Tua 

Pekerjaan Orang 

Tua 

Penghasilan 

Orang Tua 

S
D

 

S
M

P
 

S
M

A
 

D
3
/S

1
 

B
u

ru
h

 

P
ed

a
g
a
n

g
 

W
ir

a
sw

a
st

a
 

P
N

S
 

L
a
in

-l
a
in

 

<
 5

0
0
.0

0
0

 

5
0
0
.0

0
0
-1

.0
0
0
.0

0
0
 

>
1
.0

0
0
.0

0
0

 

1 
X AP 1 23 7 4 - 21 5 7 2 - 27 5 3 

2 
X AP 2 29 6 2 1 14 2 12 1 4 28 4 1 

3 
X AP 3 23 2 11 - 22 4 17 1 2 23 3 5 

 (Sumber: data administrasi siswa SMK N 2 Tegal) 

Menurut penelitian George Uhlig (2006), prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Salah satu yang banyak mendapat 

perhatian adalah perbedaan karakteristik. Karakteristik siswa adalah sifat khas 

atau ciri tertentu yang dimiliki oleh siswa. Perlu ditekankan bahwa 

karakteristik itu unik. Keunikan itu bukan hanya karena perbedaan potensial, 

tetapi juga perbedaan dalam perkembangannya karena pengaruh sekitarnya. 

Oleh karena itu, pemahaman perbedaan karakteristik antar peserta didik akan 
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sangat bermanfaat untuk pendidikan, utamanya dalam membantu setiap 

peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Seperti telah dikemukakan 

bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang 

mantap dan mandiri. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh Motivasi Intrinsik, Lingkungan 

Keluarga dan Karakteristik Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

X Jurusan Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran SMK N 2 Tegal tahun Ajaran 

2010/2011” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan di atas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran 

Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran 

Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal? 

3. Bagaimana pengaruh karakteristik individu siswa terhadap prestasi belajar 

pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran 

Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal? 
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4. Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan keluarga dan 

karakteristik individu siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X 

jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi intrinsik terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata 

pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK 

Negeri 2 Tegal. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata 

pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK 

Negeri 2 Tegal. 

3. Untuk mengetahui sejuh mana pengaruh karakteristik individu siswa 

terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi 

Perkantoran mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip 

Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan 

keluarga dan karakteristik individu siswa terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran 

Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan tentang motivasi intrinsik, lingkungan 

keluarga dan karakteristik individu guna meningkatkan prestasi belajar. 

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 prestasi belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Dalam Undang-undang 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 bermartabat 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 lembaga 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).  

Pengertian belajar memiliki tiga unsur pokok, yaitu perubahan 

perilaku, pengalaman, lamanya waktu perubahan perilaku yang dimiliki 

oleh pengajar. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berbentuk 

perubahan aspek kognitif yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi 
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penguasaan pengetahuan; aspek afektif melipti perubahan-perubahan dari 

sikap mental, perasaan dan kesadaran; dan aspek psikomotorik yang 

meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk tindakan-tindakan 

motorik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, belajar memiliki 

pengertian berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

2.1.2 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Prestasi belajar merupakan hasil usaha bekerja yang menunjukkan ukuran 

kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai. 

Prestasi belajar dapat dilihat dari nilai tugas, nilai ulangan harian, 

dan atau nilai akhir semester siswa yang dimiliki oleh guru mata pelajaran.  

2.1.3 Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar memiliki fungsi, antara lain: 

1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai anak didik. 

2) Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

4) Sebagai bahan informasi dalam motivasi pendidikan. 

5) Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik. (Arifin, 1991:3) 

 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Seperangkat faktor yang memberikan konstribusi belajar adalah 

kondisi internal dan eksternal pembelajar. Kondisi internal mencakup 

kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti 
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kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, sperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor- faktor internal ini dapat 

terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar dan 

perkembangan. 

Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal 

yang ada di lingkungan pembelajar. Beberapa faktor eksternal seperti 

antara lain variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari, 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat 

akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Dari tinjauan-tinjauan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar. Prestasi belajar digunakan sebagai bahan 

informasi dalam motivasi pendidikan dan sebagai penentu kualitas dan 

kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. 

2.2 Tinjauan Motivasi Intrinsik 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Menurut 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 
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dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, 

dan sebagainya.  

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 akttivitas yang mereka 

lakukan atau informasi yang mereka hadapi. 

2.2.2 Pengertian Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang tercakup di dalam 

situasi belajar dan menemui kebutuhan dan  tujuan-tujuan murid. Dalam 

hal ini siswa berusaha mencapai prestasi akademis yang baik semata-mata 

karena ia  ingin belajar. Motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri 

individu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. 

Motivasi intrinsik sangat diperlukan dalam aktivitas belajar terutama 

belajar sendiri. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik ingin selalu 

maju dalam belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang 

positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan 

dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa yang akan datang. 

Di dalam proses belajar-mengajar indikator siswa yang termotivasi 

secara intrinsik dapat dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai 

tujuan belajar yang sebenarnya. Tujuan belajar yang sebenarnya adalah 

untuk menguasai apa yang sedang dipejari, bukan karena ingin mendapat 

pujian dari guru. 
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2.2.3 Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Motivasi Intrinsik 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:89-91) unsur-unsur yang 

mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. 

1) Cita-cita atau aspirasi. Motivasi belajar tampak pada keinginan 

anak sejak kecil seperti keinginan belajar, keinginan bermain 

dan lain-lain. Keberhasilan untuk mencapai keinginan tersebut 

menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan dikemudian hari cita-

cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita juga dibarengi oleh 

perkembangan kepribadian. 

2) Kemampuan siswa. Keinginan seorang perlu dibarengi dengan 

kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan 

memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan. 

3) Kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kodisi jasmani dan 

rohani mempengaruhi motivasi belajar siswa. Seorang siswa 

yang sedang sakit, lapar atau marah akan mengganggu 

perhatian belajar. Sebaliknya seorang siswa yang sehat akan 

dengan mudah memusatkan perhatian. 

 

2.2.4 Upaya Meningkatkan Motivasi Intrinsik 

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan 

motivasi untuk belajar, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Ada 

pun upaya-upaya  yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi intrinsik 

belajar siswa antara lain: 

1) Memperjelas tujuan yang hendak dicapai. Belajar di sekolah perlu 

diarahkan pada suatu cita-cita tertentu, cita-cita yang diperjuangkan 

dengan berbagai macam kegiatan belajar. Tujuan belajar perlu diketahui 

oleh siswa, agar siswa siap menerima materi pelajaran, seperti apa yang 

dijelaskan Surachman (2002:99 ) bahwa: “Tujuan itu penting anda 

ketahui terlebih dahulu, sebab jika anda sudah mengetahui tujuan itu 
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maka mental anda pun akan siap menerima, mengolah dan mengatur 

semua mata pelajaran sesuai dengan tujuan itu.” 

2) Optimalisasi kepercayaan kepada diri sendiri. Setiap siswa perlu yakin 

mereka mempunyai kemampuan kepercayaan kepada diri sendiri perlu 

dipupuk sebagai salah satu kesiapan sepenuhnya bahwa tidak ada mata 

pelajaran yang tidak dapat dipahami bila ia mau belajar dengan giat 

setiap hari. 

3) Optimalisasi penerapan prinsip belajar. Belajar tidak saja saat berada di 

sekolah, tetapi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Siswa dapat 

menerapkan prinsip belajar yang lebih baik dengan cara mengisi waktu 

luangnya untuk membaca, mengerjakan tugas, atau pun 

mengaplikasikan materi yang telah didapatkannya di sekolah. 

2.2.5 Upaya Meningkatkan Motivasi Intrinsik 

Siswa yang memiliki 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 intrinsik tinggi cenderung mengalami 

kesuksesan dan mengerjakan tugas-tugas belajar di sekolah. 

Selanjutnya Sardiman (2010:83) menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang 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). 
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3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam ,asalah “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 

memliki motivasi yang tinggi adalah 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. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin dan berusaha lebih 

unggul dari orang lain. 

4. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa individu yang memiliki motivasi intrinsik menunjukkan 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Ulet menghadapi kesulitan 

Seorang siswa yang memiliki motivai intrinsik untuk berprestasi, 

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 intrinsik yang tinggi akan membuat 

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

puas dengan prestasi yang telah dicapai dan lebih mengutamakan 

pencapaian tujuan jangka panjangnya. 



 

 

 
 

20 

Motivasi intrinsik dalam berprestasi yang dimiliki siswa akan 

penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan motivasi intrinsik 

untuk berprestasi akan mentukan intensitas usaha belajar siswa dalam 

meraih prestasi akademik yang diinginkan. Motivasi intrinsik memiliki 

indikator-indikator antara lain tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam 

menghadapi kesulitan belajar, minat terhadap pelajaran, senang 

memecahkan soal-soal, dan mengejar tujuan jangka panjang. 

2.3 Tinjauan Lingkungan Keluarga 

2.3.1 Pengertian  

Menurut para ahli psikologi, lingkungan yang menjadi salah satu 

sumber motivasi bagi siswa adalah keluarga. Banyak siswa yang 

mempunyai masalah dalam belajar atau masalah tingkah laku di sekolah 

dilatarbelakangi oleh kurang adanya hubungan yang baik antara orang tua 

dan anaknya dan orang tua tidak menunjukkan peranan yang menyokong 

kesuksesan anak dalam belajar Mavies dalam Jurnal Psikologi (2006:27). 

Menurut Ahmadi (2007:167) keluarga adalah 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. 

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 me 
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ngalami 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 didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi 

dimana anak memperoleh pendidikan pertama kali. 

2.3.2 Fungsi Lingkungan Keluarga 

Menurut Sulaeman (1994:9) fungsi keluarga dapat dilihat dari 2 

aspek, yaitu: 

1) Secara psikologis 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 yanng 

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. 

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 sosial yang 

memberikan legalisasi, kemampuan dan kemudahan para 

anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. 

Kebutuhan ini meliputi (1) sandang, pangan, papan, (2) 
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hubungan seksual suami instri, (3) reproduksi 

pengembangan keturunan. 

b) Fungsi ekonomis 

Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk 

menafkahi anggota keluarga (istri dan anak). 

c) Fungsi pendidikan 

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 anggota keluarganya. 

g) Fungsi agamis (religius) 

Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak 

agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. 

 

2.3.3 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. 

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: 
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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  prestasi belajar 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 daripada kritikan dan celaan akan menunjang motivasi 

berprestasi pada diri anak. 

2) Relasi antar anggota keluarga 

Keluarga sebagai lingkungan yang utama herus menjaga baik 

relasi antar anggota keluarganya, saling membantu apabila ada 

kesulitan dan saling mendukung sehingga tercipta prestasi belajar 

yang baik bagi anak. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagi situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada 

dan belajar. Agar prestasi belajar dapat meningkat perlu diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram. 
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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 meningkatkan anak untuk 

berprestasi. 

2.4 Tinjauan Karakteristik Individu 

2.4.1 Pengertian  

Menurut George Uhlig (2006:9), karakteristik merupakan sifat 

kejiwaan yang membedakan seseorang dengan yang lain, yang dapat 

dilihat dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi dan sikap. 

Karakteristik individu seorang siswa merupakan salah satu faktor 

yang dapat menentukan prestasi belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar di sekolah. (George Uhlig, 2006:9) 

2.4.2 Faktor-faktor dalam Karakteristik Individu 

Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik individu antara 

lain: 

1) Hubungan sosial dengan keluarga ( orang tua) 

Hubungan sosial seseorang berpengaruh terhadap 

terbentuknya karakteristik individu. Pengembangan sikap yang 

terjadi pada diri seseorang sangat tergantung pada keadaan di 

lingkungan keluarganya. Seseorang akan meniru perilaku yang 

dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga. 
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2) Hubungan dengan masyarakat 

Hubungan masyarakat, utamanya dilakukan dengan 

teman sebaya. Dalam hal ini, teman sebaya memainkan 

peranan yang vital dalam pembentukan karakteristik anak dan 

remaja. Secara umum teman sebaya merupakan kelompok 

bermain, tetapi anak-anak atau remaja mempunyai minat yang 

tidak sama. Ada anak yang memiliki minta hanya untuk 

bermain dan bersenang-senang saja , ada pula anak yang 

memiliki  minat serius dalam belajar. 

3) Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis mempengaruhi dan menentukan 

pembentukan karakteristik seseorang. Terjadinya perbedaan 

karakteristik individu seorang siswa didukung oleh suatu fakta 

perkembangan dan kondisi psikologis seseorang, bahwa 

masing-masing individu memiliki fase, tempo, dan ciri 

tersendiri dalam menyikapi sesuatu. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Dalam kegiatan belajar ada kalanya kita jumpai siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Walaupun guru telah menjelaskan materi 

dengan baik dan siswa telah mengarahkan pengetahuan dan pemahaman 

yang dimilikinya, namun belumlah dapat menunjukkan hasil yang 

maksimal.bila dibiarkan terus-menerus hal ini akan menjadi masalah dan 
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berpengaruh buruk terhadap hasil belajarnya. Untuk itu masalah belajar 

tersebut haruslah dicarikan pemecahan masalahnya. 

Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dalam belajarnya dapat 

disebabkan oleh motivasi belajar sebagai faktor yang berada di dalam diri 

siswa, terutama motivasi intrinsik siswa itu sendiri, tetapi juga disebabkan 

oleh faktor lain seperti lingkungan keluarga dan karakteristik siswa. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tu’u (2004:78) “bahwa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari kecerdasan, bakat, minat 

dan perhatian, motif, kesehatan dan cara belajar, lingkungan keluarga, 

lingkungan pergaulan, sekolah dan sarana pendukung belajar”. 

Jurusan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu jurusan yang 

membutuhkan pemahaman lebih mendalam karena dalam mempelajarinya 

dibutuhkan keterampilan khusus, kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian. 

Mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran pada 

jurusan Administrasi Perkantoran juga sangat membutuhkan hal-hal tersebut, 

hal ini disebabkan karena masih banyaknya kesulitan yang dijumpai saat 

mempelajari mata pelajaran tersebut dan masih banyaknya nilai tidak tuntas 

yang diperoleh siswa. Untuk itu siswa diharapkan memiliki motovasi belajar 

di jurusan Administrasi Perkantoran, khususnya motivasi intrinsik. Motivasi 

intrinsik bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab semangat 

belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Siswa yang 

memiliki motivasi intrinsik yang tinggi terhadap belajar akan dengan senang 

hati mengikuti jalannya proses belajar. Bila siswa mengikuti pelajaran 
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dengan motivasi intrinsik yang tinggi maka siswa akan dengan mudah 

memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. 

Siswa tersebut juga akan berusaha dengan baik untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru dengan penuh tanggung jawab. Di rumah pun 

siswa akan mengulang kembali materi yang telah diterima dari sekolah dan 

mengerjakan tugas dengan kemampuan diri sendiri. Siswa yang memiliki 

motivasi intrinsik yang tinggi terhadap belajar, dengan sendirinya sanggup 

bekerja keras untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Dengan 

demikian motivasi intrinsik merupakan faktor intern yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

lingkungan keluarga. 

The high parental control were associated with high achievement. 

Included a specific factor of the family's socioeconomic status, crowding, as 

an indicator of how being disadvantaged affects educational 

attainment.(Jacobine:2008:6) 

(Kontrol orang tua yang tinggi dikaitkan dengan prestasi tinggi. 

Termasuk faktor tertentu status sosial ekonomi keluarga, berkerumun, 

sebagai indikator dari bagaimana menjadi kurang beruntung mempengaruhi 

pencapaian pendidikan).(Jacobine:2008:6) 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang 

dialami oleh individu. Keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan dan proses belajar anak. Orang tua sudah sepatutnya 
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mendorong, memberi semangat, membimbing dan memberi teladan yang 

baik kepada anaknya. Selain itu orang tua juga harus menciptakan suasana 

hubungan dan komunikasi yang lancar dengan anaknya, serta teladan 

ekonomi keluarga yang tidak kekurangan, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar anak. Sebaliknya, jika keadaan 

keluarga yang kurang kondusif dikhawatirkan hal tersebut mempengaruhi 

prestasi belajarnya. Dengan demikian lingkungan keluarga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Karakteristik seseorang juga ikut berperan sebagai faktor dalam 

penentu prestasi belajar siswa, karakter seseorang baik disengaja atau tidak, 

didapatkan dari orang lain yang sering berada di dekatnya atau yang sering 

mempengaruhinya, kemudian ia mulai meniru untuk melakukannya. Oleh 

karena itu, seorang anak yang masih polos sering kali akan mengikuti 

tingkah laku orang tuanya atau teman mainnya, bahkan pengasuhnnya. Erat 

kaitannya dengan kepribadian, karena kepribadian merupakan sifat yang 

dibawa sejak lahir dengan kata lain kepribadian bersifat genetis. 

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat digambarkan pada skema 

berikut: 
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Motivasi Intrinsik, Indikatornya: 

1. Tekun dalam mengahadapi 

tugas. 

2. Ulet dalam mengadapi 

kesulitan belajar. 

3. Minat terhadap pelajaran. 

4. Senang memecahkan soal-

soal. 

5. Mengejar tujuan jangka 

panjang. 

 

 Prestasi Belajar, 

Indikatornya: 

Nilai hasil belajar 

(nilai tugas, nilai 

harian, nilai akhir 

semester) 

Lingkungan Keluarga, 

Indikatornya: 

1. Cara orang tua mendidik. 

2. Relasi antar anggota keluarga. 

3. Suasana rumah. 

4. Keadaan ekonomi keluarga. 

5. Dorongan dan perhatian orang 

tua. 

Karakteristik Siswa,  

indikatornya: 

1. Memiliki percaya diri dalam 

mengerjakan tugas. 

2. Disiplin tinggi. 

3. Gemar membaca. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawabann yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang telah terbukti ( Arikunto, 2006:71). Berdasarkan uraian dalam kerangka 

berpikir di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ha1 :  Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran 

mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK 

Negeri 2 Tegal. 

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

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran 

mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK 

Negeri 2 Tegal. 

3. Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik siswa terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran 

mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK 

Negeri 2 Tegal. 

4. Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik, lingkungan 

kekuarga dan karakteristik siswa terhadap prestasi belajar pada siswa 

kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

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

Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal dengan jumlah keseluruhan 108 

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

Tabel 3. Daftar Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X AP 1 36 

2 X AP 2 36 

3 X AP 3 36 

Jumlah 108 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006: 131). 

Teknik pengambilan sampel dalam pelitian ini menggunakan teknik 

Total Sampling, yaitu seluruh populasi menjadi anggota yang akan diamati 

sebagai sampel, karena sedikitnya jumlah populasi.  Sampel yang besar 

cenderung memberikan atau lebih mendekati nilai sesungguhnya terhadap 
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populasi atau dapat pula dikatakan semakin kecil pula kesalahan 

(penyimpangan terhadap nilai populasi).  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

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

ini adalah: 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (Arikunto, 

2006:119). Dalam penelitian ini ada 3 variabel bebas, yaitu: 

1) Variabel bebas satu (X1) adalah motivasi intrinsik, dengan indikator 

sebagai berikut: a) siswa tersebut tekun dalam mengerjakan tugas-tugas 

belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang 

sebenarnya, b) ulet dalam mengahadpi tugas, c) minat dalam pelajaran, 

dan d) senang memecahkan soal-soal. 

2) Variabel bebas dua (X2) adalah lingkungan keluarga, dengan indikator 

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

keluarga, c) suasana rumah, d) kondisi atau keadaan ekonomi keluarga, 

e) dorongan dan perhatian orang tua. 

3) Variabel bebas tiga (X3) adalah karakteristik siswa. Indikator 

karakteristik siswa yang mempengaruhi prestasi belajar adalah a) siswa 

yang memiliki percaya diri atau perasaan bahwa dia mampu melakukan 

pekerjaan yang ada di sekolah, b) memiliki disiplin yang tinggi, 
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kemampuan berorganisasi, motivasi yang tinggi dan c) gemar 

membaca. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel akibat (Arikunto, 2006:119). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  prestasi belajar, dengan 

indikator nilai hasil belajar. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan-

pengamatan langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi di SMK N 2 

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

3.4.2 Wawancara 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara berdialog 

dengan guru maupun siswa tentang lingkungan yang ada di sekolah dan di 

keluarganya. 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada barang-barang tertulis (Arikunto, 2006:158). Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang administrasi siswa, presensi kehadiran siswa kelas X jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal. 
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3.4.4 Kuesioner 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

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

Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel 

motivasi intrinsik, lingkungan keluarga, dan karakteristik siswa. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket tertutup, jawaban telah disediakan 

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

kolom jawaban yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

Setuju (S)dengan skor 4 

Ragu-Ragu (RR) dengan skor 3 

Kurang Setuju (KS) dengan skor 2 

Tidak Setuju (TS) dengan skor 1 

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 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 
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sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006:168). 

Uji validitas terhadap instrumen yang dipergunakan dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah instruumen yang dipergunakan tersebut dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian 

validitas untuk instrumen motivasi intrinsik (X1), lingkungan keluarga 

(X2), karakteristik siswa (X3) dan prestasi belajar  (Y) menggunakan 

analisis butir dengan rumus korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson yaitu: 

rxy =  

Dimana : 

rxy  =  koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  = jumlah responden 

X  = skor item 

Y = skor total 

(Arikunto, 2006:170) 

 Kemudian hasil rhitung dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikasi 

6%. Jika didapatkan harga rhitung > rtabel maka butir instruman dapat 

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

dikatakan bahwa instrumen tidak valid. Berikut adalah hasil perhitungan 

validitas angket penelitian. 
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Tabel.5 Perhitingan validitas angket variable motivasi intrinstik: 

No rxy rtabel Kriteria 

X1.1 0.729 0.366 Valid 

X1.2 0.692 0.366 Valid 

X1.3 0.640 0.366 Valid 

X1.4 0.761 0.366 Valid 

X1.5 0.487 0.366 Valid 

X1.6 0.563 0.366 Valid 

X1.7 0.534 0.366 Valid 

X1.8 0.565 0.366 Valid 

X1.9 0.276 0.366 Tidak 

X1.10 0.591 0.361 Valid 

X1.11 0.533 0.366 Valid 

X1.12 0.498 0.366 Valid 

X1.13 0.614 0.366 Valid 

 

Dari table di atas diperoleh keterangan terdapat 1 item pernyataan 

yang tidak valid yaitu soal nomor 9 dengan demikian soal nomor 9 tidak 

masuk dalam penelitian. 

Tabel.6 Perhitungan validitas angket variable lingkungan keluarga. 

No rxy rtabel Kriteria 

X2.14 0.655 0.366 Valid 

X2.15 0.578 0.366 Valid 

X2.16 0.496 0.366 Valid 

X2.17 0.530 0.366 Valid 

X2.18 0.500 0.366 Valid 

X2.19 0.642 0.366 Valid 

X2.20 0.487 0.366 Valid 

X2.21 0.654 0.366 Valid 

X2.22 -0.099 0.366 Tidak 

X2.23 0.730 0.366 Valid 

X2.24 0.789 0.366 Valid 
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Dari table di atas diperoleh keterangan terdapat 1 item pernyataan 

yang tidak valid yaitu soal nomor 22 dengan demikian soal nomor 22 tidak 

masuk dalam penelitian. 

Tabel 7. Perhitingan validitas angket variable karakteristik siswa 

No Rxy rtabel Kriteria 

X3.25 0.726 0.366 Valid 

X3.26 0.668 0.366 Valid 

X3.27 0.698 0.366 Valid 

X3.28 0.651 0.366 Valid 

X3.29 0.478 0.366 Valid 

X3.30 0.627 0.366 Valid 

 

Dari table diatas diperoleh keterangan semua itempernyataan valid, 

dengan demikian semua item untuk variable karakteristik masuk dalam 

penelitian. 

3.5.2 Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliiabilitas artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto. 2006:178). “Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu” ( Ghozali, 2006:45). 

Untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan ruumus Alpha sebagai 

berikut: 

r11 =   

Dimana:  
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r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan  

  = jumlah varians butir 

    = varians total 

(Arikunto, 2006:196) 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

 

 Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS. Dimana pengukuran reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach 

Alpha (a). “suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Crobach Alpha > 0,60 “ (Nunally(1960) dalam Ghozali, 2006:46). 

Berikut adalah table hasil perhitungan reliabilitas pada tiap-tiap 

variable. 

Tabel8. Hasil Perhitungan Reliabilitas Tiap Variabel 

No Nama variable r11 Kriteria 

1 Motivasi intrinstik 0.826 Reliabel 

2 lingkungan keluarga 0.760 Reliabel 

3 karakteristik siswa 0.707 Reliabel 

Dari table di atas terlihat bahwa nilai r11 untuk tiap-tiap variable > 

0,6 dengan demikian dapat dikatakan semua variable reliable atau dapat 

dipertanggungjawabkan keandalannya. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan atau pengaruh motivasi intrinsik,lingkungan keluarga 

dan karakteristik siswa terhadap prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu motivasi intrinsik, 

lingkungan keluarga dan karakteristik individu terhadap prestasi belajar. 

Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing siswa 

yang diambel sampel ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

% =  x 100% 

Dimana : 

n = jumlah skor jawaban responden 

N = jumlah skor jawaban ideal 

% = tingkat persentase 

(Mohammad Ali, 1987:184) 

 Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang 

diperoleh dari masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan 

deskriptif persentase kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara 

menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan angka persentase tertinggi 

=  x 100% 

=  x 100% = 100% 
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2) Menentukan angka persentase terendah 

=  x 100% 

=  x 100% = 20% 

3) Rentang persentase = 100%-20%=80% 

4) Interval kelas persentase = 80%:5 = 16% 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel yaitu 

motivasi intrinsik, lingkungan keluarga, karakterisrik siswa dan prestsi 

belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 9. Kriteria Analisis Deskriptif Presentase 

No Interval Kriteria 

 

84 % < skor ≤ 100% Sangat Baik 

1 68 % < skor ≤ 84% Baik 

2 52  % <  skor ≤ 68% Cukup Baik 

3 36 % <  skor ≤ 52% Kurang Baik 

4 20 % ≤  skor ≤  36% Tidak Baik 

 

3.6.2 Analisis Regresi 

Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk menyatakan 

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

Karena variabel bebas ini terdapat tiga prediktor yaitu motivasi intrinsik 

(X1), lingkungan keluarga (X2), dan karakteristik siswa (X3), yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa (Y) maka hubungan ketiga 

variabel tersebut merupakan garis lurus (linear) sehingga dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis regresi liner ganda. 
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Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, dilakukan uji 

persyaratan analisa regresi sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji kelinearan regresi dan keberartian regresi linier 

Tabel 10. Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber 

Variasi 
Dk Jk KT F 

Total N       

Regresi (a)  1  
2 
/n   

2 
/n   

Regresi 

(b/a)  1  JKreg = JK (b/a)   
  

Residu  n-2 JK res  =  
2     

Tuna 

cocok  k-2 JK (TC)   =    

Kekeliruan  n-k  JK (E)   =    

Keterangan: 

JK (T ) = (  ) 

 JK (a) =   
2 
/n 

 JK (b/a) =  

JK (TC) = JK (S) = JK(E) 

Dari tabel ANAVA di atas didapatkan : 

a. F = untuk uji independen maka hipotesis H0 ditolak jika F>F(1-

)(1.n-2) 
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b. F =  untuk menguji tuna cocok regresi linier dimana model regresi 

ditolak jika F>F(1- )(k-2,n-k) 

(Sudjana, 1996:331-332) 

3.6.2.2 Analisis Regresi  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan persamaan regresi berganda 

Bentuk umum regresi berganda dengan 3 variabel bebas adalah: 

= 1X1 + b2X2 + 3X3 

Dimana : 

nilai estimasi Y 

a = niali Y pada perpotongan antara garis linier dengan sumbu vertikal 

Y 

X1 X2 X3= nilai variabel independen X1 ,X2 dan X3 

1 b2 b3= slpoe yang berhubungan dengan variabel X1 ,X2 dan X3 

b) Pengujian hipotesis penelitian 

(1) Pengaruh X1 ,X2  dan X3 terhadap Y secara simultan (uji F) 

(a) Merumuskan hipotesis statistik 

(i) Ho : 1 = 2 = 0, artinya X1, X2 dan X3 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

(ii) Ha : 1 = 2  0, artinya X1, X2 dan X3 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 
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(b) Rumus yang digunakan 

F =  

Keterangan : 

F = harga F garis tebal 

 JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres = jumlah kuadrat residu 

k = jumlah variabel prediktor 

n = jumlah responden 

1 = angka konstan 

( Sudjana, 2002:335) 

(c) Kaidah pengambilan keputusan 

(i) Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

(ii) Jika nilai Fhitung < Ftabel maka Ho diterima 

(d) Besaran X1 , X2 dan X3 secara simultan terhadap Y 

Rumus yang digunakan: 

R
2 =  

( Sudjana, 2002: 383) 

(2) Pengaruh X1, X 2 dan X3 terhadap Y secara parsial ( uji t) 

(a) Merumuskan hipotesis statistik 

(i) Ho : 1 = 0, artinya X1, X2 dan X3 secara parsial (sendiri-

sendiri) tidak  berpengaruh signifikan terhadap Y. 

(ii) Ha : 1  0, artinya X1, X2 dan X3 secara parsial (sendiri-

sendiri) berpengaruh signifikan terhadap Y. 
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(b) Rumus yang digunakan:  

 

(Sudjana, 2002:388) 

(c) Kaidah pengambilan keputusan 

(i) Terima Ho, jika thitung > ttabel 

(ii) Tolak Ho jika thitung < ttabel 

(d) Besaran pengaruh X1, X2 dan X3 secara parsial terhadap Y 

Rumusnya sebagai berikut: 

 

Ry1.2.3 =  

(Sudjana, 2002:386) 

  Besarnya kontribusi dapat dilihat dari nilai kuadrat dari koefisien 

korelasi parsial tersebut. Untuk membantu proses pengolahan data secara 

cepat dan tepat, maka pengolahan data dilakukan melalui program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-

masing variabel penelitian dan pengaruh 3 variabel bebas yaitu motivasi 

intrinstik (X1), lingkungan keluarga (X2), karakteristik siswa (X3), dengan 

satu variabel dependen tingkat prestasi belajar (Y) siswa kelas X jurusan 

administrasi perkantoran mata pelajaran memahami prinsip 

penyelenggaraan administrasi perkantoran SMK N 2 Tegal tahun ajaran 

2010/2011. Rata-rata klasikal diperoleh dari: 

1. Menghitung rata-rata per responden dengan cara menjumlahkan skor 

per item yang diperoleh dari responden dibagi banyaknya item 

pertanyaan. 

2. Menjumlahkan hasil perhitungan (1) dibagi banyaknya responden. 

4.1.1.1 Variabel Motivasi Intrinsik 

Pada variabel deskriptif motivasi intrinstik, penilaian dilakukan 

dengan 5 indikator, diantaranya adalah tekun dalam menghadapi tugas, 

ulet dalam menghadapi kesulitan belajar, minat terhadap pelajaran, senang 

memecahkan soal-soal, dan mengejar tujuan jangka panjang. Berikut 

adalah tabel deskriptif motivasi intrinstik. 
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Tabel 11. Distribusi Variabel Motivasi intrinstik 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 16 15% 

75.0% 

68% - 84% Baik 67 62% 

52% - 68% Cukup Baik 23 21% 

36% -52 % Tidak baik 2 2% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang motivasi intrinstik sebagai berikut : 16 siswa (15%) 

memiliki motivasi intrinstik dengan kriteria sangat baik, 67 siswa (62%) 

memiliki motivasi intrinstik dengan kriteria baik, 23 siswa (21%) memiliki 

motivasi intrinstik dengan kriteria cukup baik, 2 siswa (2%) memiliki 

motivasi intrinstik dengan kriteria kurang baik, 0 siswa (0%) memiliki 

motivasi intrinstik dengan kriteria tidak baik. Secara klasikal persentasi 

motivasi intrinstik sebesar 75% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang motivasi intrinstik. 
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Gambar 1. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Motivasi intrinstik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi intrinstik dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat motivasi intrinstik berikut 

ini: 

4.1.1.1.1 Tekun dalam menghadapi tugas  

Gambaran tentang tekun dalam menghadapi tugas berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 12. Distribusi Tekun dalam menghadapi tugas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 33 31% 

75% 

68% - 84% Baik 44 41% 

52% - 68% Cukup Baik 23 21% 

36% -52 % Tidak baik 8 7% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

 Sumber : Data penelitian, diolah 2011 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat tekun dalam menghadapi tugas sebagai 

berikut : 33 siswa (31%) memiliki tingkat tekun dalam menghadapi tugas 

dengan kriteria sangat baik, 44 siswa (41%) tingkat memiliki tekun dalam 

menghadapi tugas dengan kriteria baik, 23 siswa (21%) memiliki tingkat 

tekun dalam menghadapi tugas dengan kriteria cukup baik, 8 siswa (7%) 

memiliki tingkat tekun dalam menghadapi tugas dengan kriteria tidak baik, 

0 siswa (0%) memiliki tingkat tekun dalam menghadapi tugas dengan 

kriteria sangat tidak baik. Secara klasikal persentasi tekun dalam 

menghadapi tugas sebesar 75% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tekun dalam 

menghadapi tugas. 

 

Gambar 2.Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Tekun 

dalam Menghadapi Tugas. 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2011 
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4.1.1.1.2 Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar. 

Gambaran tentang ulet dalam menghadapi kesulitan belajar 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 13. Distribusi Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 30 28% 

76% 

68% - 84% Baik 55 51% 

52% - 68% Cukup Baik 14 13% 

36% -52 % Tidak baik 9 8% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat ulet dalam menghadapi kesulitan belajar 

sebagai berikut : 30 siswa (28%) memiliki tingkat ulet dalam menghadapi 

kesulitan belajar dengan kriteria sangat baik, 55 siswa (51%) memiliki 

tingkat ulet dalam menghadapi kesulitan belajar dengan kriteria baik,  14 

siswa (13%) memiliki tingkat ulet dalam menghadapi kesulitan belajar 

dengan kriteria cukup baik, 9 siswa (8%) memiliki tingkat ulet dalam 

menghadapi kesulitan belajar dengan kriteria tidak baik, 0 siswa (0%) 

memiliki tingkat ulet dalam menghadapi kesulitan belajar motivasi 

intrinstik dengan kriteria sangat tidak baik. Secara klasikal persentasi ulet 

dalam menghadapi kesulitan belajar motivasi intrinstik sebesar 76% dan 

termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang ulet dalam menghadapi kesulitan belajar. 
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Gambar 3. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Ulet dalam 

Menghadapi Kesulitan Belajar  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.1.1.3 Minat terhadap pelajaran  

Gambaran tentang minat terhadap pelajaran berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel  14. Distribusi Minat terhadap pelajaran  

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 13 12% 

65% 

68% - 84% Baik 37 34% 

52% - 68% Cukup Baik 36 33% 

36% -52 % Tidak baik 18 17% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 4 4% 

Jumlah 108 100% Cukup Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat minat terhadap pelajaran sebagai berikut :  13 

siswa (12%) memiliki tingkat minat terhadap pelajaran dengan kriteria 
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sangat baik, 37 siswa (34%) memiliki tingkat minat terhadap pelajaran 

dengan kriteria baik, 36 siswa (33%) memiliki tingkat minat terhadap 

pelajaran dengan kriteria cukup baik, 18 siswa (17%) memiliki tingkat 

minat terhadap pelajaran dengan kriteria tidak baik, 4 siswa (4%) memiliki 

tingkat minat terhadap pelajaran dengan kriteria sangat tidak baik. Secara 

klasikal persentasi minat terhadap pelajaran sebesar 65% dan termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang minat terhadap pelajaran. 

 

Gambar 4. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Minat 

terhadap Pelajaran  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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4.1.1.1.4 Senang memecahkan soal-soal 

Gambaran tentang senang memecahkan soal-soal berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 15. Distribusi Senang memecahkan soal-soal  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 13 12% 

65% 

68% - 84% Baik 37 34% 

52% - 68% Cukup Baik 36 33% 

36% -52 % Tidak baik 18 17% 

20% ≤ 36% 
Sangat tidak 

baik 
4 4% 

Jumlah 108 100% Cukup Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat senang memecahkan soal-soal sebagai berikut : 

13 siswa (12%) memiliki tingkat senang memecahkan soal-soal dengan 

kriteria sangat baik, 37 siswa (34%) memiliki tingkat senang memecahkan 

soal-soal dengan kriteria baik, 36 siswa (33%) memiliki tingkat senang 

memecahkan soal-soal dengan kriteria cukup baik, 18 siswa (17%) 

memiliki tingkat senang memecahkan soal-soal dengan kriteria tidak baik, 

4 siswa (4%) memiliki tingkat senang memecahkan soal-soal dengan 

kriteria sangat tidak baik. Secara klasikal persentasi senang memecahkan 

soal-soal sebesar 65% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang senang 

memecahkan soal-soal. 
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Gambar 5. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Senang 

Memecahkan Soal-Soal  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.1.1.5 Mengejar tujuan jangka panjang  

Gambaran tentang mengejar tujuan jangka panjang 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 16. Distribusi Mengejar tujuan jangka panjang  

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 61 56% 

84% 

68% - 84% Baik 32 30% 

52% - 68% Cukup Baik 14 13% 

36% -52 % Tidak baik 1 1% 

20% ≤ 36% 
Sangat tidak 

baik 
0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber : Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat mengejar tujuan jangka panjang sebagai 

berikut : 61 siswa (56%) memiliki tingkat mengejar tujuan jangka panjang 
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dengan kriteria sangat baik, 32 siswa (30%) memiliki tingkat mengejar 

tujuan jangka panjang dengan kriteria baik, 14 siswa (13%) memiliki 

tingkat mengejar tujuan jangka panjang dengan kriteria cukup baik, 1 

siswa (1%) memiliki tingkat mengejar tujuan jangka panjang dengan 

kriteria kurang baik, 0 siswa (0%) memiliki tingkat mengejar tujuan 

jangka panjang dengan kriteria tidak baik. Secara klasikal persentasi 

mengejar tujuan jangka panjang sebesar 84%  dan termasuk dalam kriteria 

baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

mengejar tujuan jangka panjang.  

 

Gambar 6. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Mengejar 

Tujuan Jangka Panjang  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011. 
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relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga 

dan perhatian orang tua. Berikut adalah tabel deskriptif lingkungan 

keluarga. 

Tabel 17. Distribusi Variabel Lingkungan keluarga  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 16 15% 

74% 

68% - 84% Baik 52 48% 

52% - 68% Cukup 36 33% 

36% -52 % Tidak baik 4 4% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat lingkungan keluarga sebagai berikut : 16 siswa 

(15%) memiliki tingkat lingkungan keluarga  dengan kriteria sangat baik, 

52 siswa (48%) memiliki tingkat lingkungan keluarga dengan kriteria baik, 

36 siswa (33%) memiliki tingkat lingkungan keluarga dengan kriteria 

cukup baik, 4 siswa (4%) memiliki tingkat lingkungan keluarga dengan 

kriteria tidak baik, 0 siswa (0%) memiliki tingkat lingkungan keluarga 

dengan kriteria sangat tidak baik, Secara klasikal persentasi tingkat 

lingkungan keluarga sebesar 74% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat lingkungan 

keluarga. 
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Gambar 7. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Lingkungan 

Keluarga  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan keluarga 

dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat lingkungan keluarga 

berikut ini: 

4.1.1.2.1. Cara orang tua mendidik 

Gambaran tentang cara orang tua mendidik berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 18. Distribusi Cara orang tua mendidik  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 34 31% 

74% 

68% - 84% Baik 37 34% 

52% - 68% Cukup Baik 19 18% 

36% -52 % Tidak baik 18 17% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber : Data penelitian, diolah 2011 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat cara orang tua mendidik 

sebagai berikut : 34 siswa (31%) memiliki tingkat cara orang tua 

mendidik dengan kriteria sangat baik, 37 siswa (34%) memiliki 

tingkat cara orang tua mendidik  dengan kriteria baik, 19 siswa 

(18%) memiliki tingkat cara orang tua mendidik dengan kriteria 

cukup baik, 18 siswa (17%) memiliki tingkat cara orang tua 

mendidik dengan kriteria tidak baik, 0 siswa (0%) memiliki tingkat 

cara orang tua mendidik dengan kriteria sangat tidak baik. Secara 

klasikal persentasi cara orang tua mendidik sebesar 74% dan 

termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang cara orang tua mendidik.  

 

Gambar  8. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Cara Orang 

Tua Mendidik  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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4.1.1.2.2. Relasi antar anggota keluarga 

Gambaran tentang relasi antar anggota keluarga berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 19. Distribusi Relasi antar anggota keluarga  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 44 41% 

79% 

68% - 84% Baik 36 33% 

52% - 68% Cukup Baik 17 16% 

36% -52 % Tidak baik 10 9% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 1 1% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat relasi antar anggota keluarga 

sebagai berikut : 44 siswa (41%) memiliki tingkat relasi antar 

anggota keluarga dengan kriteria sangat baik, 36 siswa (33%) 

memiliki tingkat relasi antar anggota keluarga dengan kriteria baik, 

17 siswa (16%) memiliki tingkat relasi antar anggota keluarga 

dengan kriteria cukup baik, 10 siswa (9%) memiliki tingkat relasi 

antar anggota keluarga dengan kriteria tidak baik, 1 siswa (1%) 

memiliki tingkat relasi antar anggota keluarga dengan kriteria 

sangat tidak baik. Secara klasikal persentasi relasi antar anggota 

keluarga sebesar 79% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang relasi antar 

anggota keluarga.  
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Gambar 9. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Relasi antar 

Anggota Keluarga  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.1.2.3. Suasana Rumah 

Gambaran tentang suasana rumah berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 20. Distribusi Suasana Rumah  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 52 48% 

80% 

68% - 84% Baik 36 33% 

52% - 68% Cukup baik   8 7% 

36% -52 % Tidak baik 11 10% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 1 1% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat suasana rumah sebagai 

berikut : 52 siswa (48%) memiliki tingkat suasana rumah dengan 
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kriteria sangat baik, 36 siswa (33%) memiliki tingkat suasana 

rumah dengan kriteria baik, 8 siswa (7%) memiliki tingkat suasana 

rumah dengan kriteria cukup baik, 11 siswa (10%) memiliki tingkat 

suasana rumah dengan kriteria tidak baik, 1 siswa (1%) yang 

memiliki tingkat suasana rumah dengan kriteria sangat tidak baik, 

secara klasikal persentasi suasana rumah sebesar 80% dan termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang suasana rumah. 

 

Gambar 10. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Suasana 

Rumah  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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4.1.1.2.4. Keadaan ekonomi keluarga 

Gambaran tentang Keadaan ekonomi keluarga berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel  21. Distribusi Keadaan ekonomi keluarga  

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 16 15% 

66% 

68% - 84% Baik 42 39% 

52% - 68% Cukup Baik 23 21% 

36% -52 % Tidak baik 23 21% 

20% ≤ 36% Sangat Tidak Baik 4 4% 

Jumlah 108 100% Cukup Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat keadaan ekonomi keluarga 

sebagai berikut : 16 siswa (15%) memiliki tingkat keadaan 

ekonomi keluarga dengan kriteria sangat baik, 42 siswa (39%) 

memiliki tingkat keadaan ekonomi keluarga dengan kriteria baik, 

23 siswa (21%) memiliki tingkat keadaan ekonomi keluarga 

dengan kriteria cukup baik, 23 siswa (21%) memiliki tingkat 

keadaan ekonomi keluarga dengan kriteria kurang baik, 4 siswa 

(4%) yang memiliki tingkat keadaan ekonomi keluarga dengan 

kriteria tidak baik, secara klasikal persentasi keadaan ekonomi 

keluarga sebesar 66% dan termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

keadaan ekonomi keluarga. 
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Gambar 11. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Keadaan 

Ekonomi Keluarga   

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.1.2.5. Dorongan dan Perhatian Orang Tua 

Gambaran tentang Perhatian orang tua berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 22. Distribusi Dorongan dan Perhatian Orang Tua  

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 20 19% 

70% 

68% - 84% Baik 47 44% 

52% - 68% Cukup 20 19% 

36% -52 % Tidak baik 17 16% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 4 4% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat perhatian orang tua sebagai 

berikut : 20 siswa (19%) memiliki tingkat perhatian orang tua 
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dengan kriteria sangat baik, 47 siswa (44%) memiliki tingkat 

perhatian orang tua dengan kriteria baik, 20 siswa (19%) memiliki 

tingkat perhatian orang tua dengan kriteria cukup baik, 17 siswa 

(16%) memiliki tingkat perhatian orang tua dengan kriteria tidak 

baik, 4 siswa (4%) yang memiliki tingkat perhatian orang tua 

dengan kriteria sangat tidak baik, secara klasikal persentasi 

perhatian orang tua sebesar 70% dan termasuk dalam kriteria  baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

perhatian orang tua. 

 

Gambar12. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Dorongan dan 

Perhatian Orang Tua  

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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mengerjakan tugas sekolah, disiplin, gemar membaca,. Berikut adalah 

tabel deskriptif karakteristik siswa. 

Tabel  23. Distribusi Variabel Karakteristik Siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 20 19% 

75% 

68% - 84% Baik 60 56% 

52% - 68% Cukup Baik 26 24% 

36% -52 % Tidak baik 2 2% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang karakteristik siswa sebagai berikut : 20 siswa (19%) 

memiliki karakteristik siswa dengan kriteria sangat baik, 60 siswa (56%) 

memiliki karakteristik siswa dengan kriteria baik, 26 siswa (24%) 

memiliki karakteristik siswa dengan kriteria cukup baik, 2 siswa (2%) 

memiliki karakteristik siswa dengan kriteria tidak baik, dan 0 siswa (0%) 

yang memiliki karakteristik siswa dengan kriteria sangat tidak baik. Secara 

klasikal persentasi karakteristik siswa sebesar 75% dan termasuk dalam 

kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang karakteristik siswa. 
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Gambar 13. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Karakteristik Siswa 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel karakteristik siswa dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator karakteristik siswa berikut ini: 

4.1.1.3.1 Memiliki Percaya Diri dalam Mengerjakan Tugas Sekolah 

Gambaran tentang Kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas 

sekolah berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 24. Distribusi Kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas 

sekolah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 25 23% 

76% 

68% - 84% Baik 56 52% 

52% - 68% Cukup baik 21 19% 

36% -52 % Tidak baik 6 6% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 108 100% Baik 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa 

diperoleh keterangan tentang tingkat kepercayaan diri dalam 

mengerjakan tugas sekolah sebagai berikut : 25 siswa (23%) memiliki 

tingkat kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas sekolah dengan 

kriteria sangat baik, 56 siswa (52%) memiliki tingkat kepercayaan diri 

dalam mengerjakan tugas sekolah dengan kriteria baik, 21 siswa 

(19%) memiliki tingkat kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas 

sekolah dengan kriteria cukup, 6 siswa (6%) memiliki tingkat 

kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas sekolah dengan kriteria 

tidak baik, 0 siswa (0%) memiliki tingkat kepercayaan diri dalam 

mengerjakan tugas sekolah dengan kriteria sangat tidak baik. Secara 

klasikal persentasi kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas sekolah 

sebesar 76% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan diagram batang tentang kepercayaan diri dalam 

mengerjakan tugas sekolah. 
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Gambar 14. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang 

Kepercayaan Diri dalam Mengerjakan Tugas Sekolah 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.1.3.2 Disiplin Tinggi 

Gambaran tentang disiplin berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 25. Distribusi Disiplin 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 42 39% 

80% 

68% - 84% Baik 51 47% 

52% - 68% Cukup Baik 9 8% 

36% -52 % Tidak baik 5 5% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 1 1% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat disiplin sebagai berikut : 42 siswa (39%) 

memiliki tingkat disiplin dengan kriteria sangat baik, 51 siswa (47%) 

memiliki tingkat disiplin dengan kriteria baik, 9 siswa (8%) memiliki 
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tingkat disiplin dengan kriteria cukup baik, 5 siswa (5%) memiliki tingkat 

disiplin dengan kriteria tidak baik, 1 siswa (1%) memiliki tingkat disiplin 

dengan kriteria sangat tidak baik. Secara klasikal persentasi disiplin sebesar 

80% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang disiplin. 

 

Gambar 15. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Disiplin 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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4.1.1.3.3 Gemar Membaca 

Gambaran tentang gemar membaca berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 26. Distribusi Gemar membaca 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata rata 

klasikal 

84% - 100% Sangat Baik 13 12% 

69% 

68% - 84% Baik 58 54% 

52% - 68% Cukup Baik 25 23% 

36% -52 % Tidak baik 9 8% 

20% ≤ 36% Sangat tidak baik 3 3% 

Jumlah 108 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat gemar membaca sebagai berikut : 13 siswa 

(12%) memiliki tingkat gemar membaca dengan kriteria sangat baik, 58 

siswa (54%) memiliki tingkat gemar membaca dengan kriteria baik, 25 

siswa (23%) memiliki tingkat gemar membaca dengan kriteria cukup baik, 

9 siswa (8%) memiliki tingkat gemar membaca dengan kriteria tidak baik, 

3 siswa (3%) memiliki tingkat gemar membaca dengan kriteria sangat tidak 

baik. Secara klasikal persentasi gemar membaca sebesar 69% dan termasuk 

dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang gemar membaca: 
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Gambar 16. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Gemar 

Membaca 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011. 

 

4.1.1.4 Variabel Prestasi Belajar 

Pada variabel prestasi belajar, penilaian dilakukan dengan  

indikator, diantaranya adalah. Berikut adalah tabel deskriptif prestasi 

belajar. 

Tabel 27. Distribusi Variabel Prestasi Belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata rata 

klasikal 

70 - 100 Tuntas 45 42% 
63.32 % 

0  - 69 Tidak tuntas 63 58% 

Jumlah 108 100% Tidak Tuntas 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 108 siswa diperoleh 

keterangan tentang tingkat prestasi belajar sebagai berikut : 45 siswa 

(42%) memiliki tingkat prestasi belajar dengan kriteria tuntas dan 63 siswa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sangat Baik Baik Cukup Tidak baik Sangat tidak 
baik

12%

54%

23%

8%
3%

Gemar membaca



 

 

 
 

71 

(58%) memiliki tingkat prestasi belajar dengan kriteria tidak tuntas. Secara 

klasikal persentasi prestasi belajar sebesar 63.32% dan termasuk dalam 

kriteria tidak baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang prestasi belajar. 

 

Gambar 17. Diagram Batang Deskriptif Persentasi tentang Prestasi 

Belajar 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

4.1.2 Metode Analisis Data 

Metode 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 r
2
 (besarnya 

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

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. 
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4.1.2.1 Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji 

normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov adalah sebagai berikut. 

Tebel 28. Tabel Output Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 108 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 6.78619338 

Most Extreme Differences Absolute .053 

Positive .052 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .925 

a. Test distribution is Normal.  

   

  

Analisis data hasil Output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 
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 Kriteria  penerimaan H0  

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

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,925 = 92,5% > 5% , maka H0 diterima. 

Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  

sebagai berikut. 

 

Gambar 18. Grafik Normal P-Plot 

Sumber : Data penelitian, diolah 2011 

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.  
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4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji 

multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. 

1. 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 tolerance 

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

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil 

perhitungan menggunakan program SPSS 16: 

Tabel 29. Tabel Hasil Perhitungan Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686   

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 .674 1.483 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 .627 1.596 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 .814 1.228 

a. Dependent Variable: Y       

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat setiap variabel bebas mempunyai 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 
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2. Uji Heterokedastisitas 

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 16: 

 

 Gambar 19. Grafik Scatterplot 

 Sumber : Data penelitian, diolah 2011 
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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 

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: 

Tabel30. Output uji glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (C 

onstant) 
1.463 3.734 

 
.392 .696 

X1 -.009 .084 -.013 -.107 .915 

X2 .046 .093 .061 .499 .619 

X3 .108 .140 .083 .773 .441 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 

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. 
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4.1.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows 

diperoleh hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel31. Tabel Hasil Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686 

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 2,376 + 0,584X1 + 0,328X2 + 1,005X3 . Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 2,376 

Jika variabel motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, karakteristik siswa, dan 

dianggap sama dengan nol, maka variabel prestasi belajar sebesar 2,376. 

2. Koefisien X1 = 0,584 

Jika variabel motivasi intrinstik mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara lingkungan keluarga, karakteristik siswa, dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar sebesar 0,584. 
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3. Koefisien X2 = 1,005 

Jika variabel lingkungan keluarga mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara motivasi intrinstik, karakteristik siswa, dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan prestasi belajar sebesar 0,328. 

4. Koefisien X3 = 1,005 

Jika variabel karakteristik siswa mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar sebesar 1,005. 

4.1.2.4 Pengujian Hipotesis 

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: 

0:0H  (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen) 

0:1H  (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

Pengambilan keputusan: 

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

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 
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Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 

 Tabel 32. Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5186.048 3 1728.683 36.485 .000a 

Residual 4927.609 104 47.381   

Total 10113.657 107    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

 

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 36,485 > 3,93 (nilai F tabel 

F(0,05;3;108) = 3,08) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen 

motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, dan karakteristik siswa, secara 

simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

prestasi belajar. Maka dengan kata lain variabel-variabel independen 

motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, dan karakteristik siswa, mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen prestasi belajar. 

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. 
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 Tabel 33. Hasil Uji t 

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686 

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Maka dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat 

kebebasan (df) = n-k-1 = 108-4-1 = 110, serta pengujian dua sisi diperoleh 

dari nilai t0,05= 1,98. 

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

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

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (motivasi 

intrinstik) diperoleh nilai thitung = 4,402 > 1,98 = ttabel, dan sig = 0,000 < 5% 

jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel motivasi intrinstik secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen prestasi belajar. Pada 

variabel X2 (lingkungan keluarga) diperoleh nilai thitung = 2,254 > 1,98 = 
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ttabel, dan sig = 0,028 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen 

lingkungan keluarga secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen prestasi belajar. Pada variabel X3 (karakteristik siswa) 

diperoleh nilai thitung = 4,568 > 0,001 = ttabel, dan sig = 0,000 < 5% jadi Ho 

ditolak. Ini berarti variabel independen karakteristik siswa secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen prestasi belajar. 

Berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi: 

Y = 2,376 + 0,584X1 + 0,328X2 + 1,005X3  

Dimana: 

Y  = Prestasi belajar 

X1 = Motivasi intrinstik 

X2 = Lingkungan keluarga  

X3 = Karakteristik siswa 

4.1.2.5 Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel  independen terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model 

summary berikut ini: 

 Tabel 34. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .716a .513 .499 6.88338 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  
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Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,499 = 49,9% ini 

berarti variabel bebas motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, 

karakteristik siswa, secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen prestasi belajar sebesar 49,9% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

4.1.2.6 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

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 motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, 

karakteristik siswa, terhadap prestasi belajar bisa dilihat pada tabel berikut 

ini: 

 Tabel 35. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686    

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 .591 .396 .301 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 .544 .216 .154 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 .548 .409 .313 

a. Dependent Variable: Y        
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r
2
 motivasi intrinstik 

adalah 15,7%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel 

motivasi intrinstik dikuadratkan yaitu (0,396)
2
. Besarnya pengaruh 

lingkungan keluarga adalah 4,7%, yang diperoleh dari koefisien korelasi 

parsial untuk variabel lingkungan keluarga dikuadratkan yaitu (0,216)
2
. 

Besarnya pengaruh karakteristik siswa adalah 16,7%, yang diperoleh dari 

koefisien korelasi parsial untuk variabel karakteristik siswa dikuadratkan 

yaitu (0,409)
2
.. Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik siswa 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar dibandingkan 

variabel motivasi intrinsik dan lingkungan keluarga. 

4.2  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian tentang pengaruh 

motivasi intrinstik, lingkungan keluarga, karakteristik siswa terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X jurusan administrasi perkantoran mata 

pelajaran memahami prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran 

SMK N 2 Tegal tahun ajaran 2010/2011, diperoleh keterangan secara 

simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar. Besarnya pengaruh ketiga variabel tersebut 

terhadap prestasi belajar adalah 49,9%. Jadi, dengan melihat besarnya 

pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap prestasi belajar 

maka sudah sepatutnya ketiga variabel tersebut menjadi perhatian khusus 

bagi pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah tersebut. 
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4.2.1 Pengaruh Motivasi intrinstik terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel 

motivasi intrinstik berpengaruh positif terhadap prestasi belajar secara 

signifikan. Ini berarti semakin baik motivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran berakibat pada semakin baiknya prestasi belaajr siswa. Besarnya 

pengaruh variable motivasi intrinstik terhadap hasil belajar siswa adalah 

15,7% motivasi belajar akan mendorong seorang siswa untuk terus belajar 

agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu prestasi dalam belajar. Tidak 

dapat dipungkiri hasil belajar siswa juga bergantung pada ketekunan 

seeorang siswa, siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik, dalam 

hal ini adalah memiliki ketekunan yang baik biasanya akan mendapat hasil 

belajar yang baik pula namun demikian siswa dengan kemampuannya 

yang sedang pun dapat memperoleh hasil belajar yang baik bahkan bisa 

lebih baik dari siswa yang pada dasarnya memiliki kemampuan belajar 

yang baik jika siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dalam 

variabel motivasi intrinsik,  didapatkan hasil penelitian besarnya pengaruh 

dari indikator senang memecahkan soal memiliki kriteria paling rendah 

daripada indikator lainnya. Siswa perlu dilatih dalam menjawab soal 

supaya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sukar, dengan 

demikian diharapkan mampu meningkatkan nilai dan prestasi belajarnya. 

Motivator yang paling berdaya guna adalah motivator dari dalam, bukan 

dari luar. Keinginan untuk maju dari dalam diri siswa akan menimbulkan 

semangat dalam meningkatkan kualitas mereka. 
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4.2.2 Pengaruh Lingkungan keluarga terhadap Prestasi Belajar  

Berdasarkan hasil uji t tentang pengaruh variabel lingkungan 

keluarga terhadap prestasi belajar diperoleh keterangan bahwa variabel 

lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap prestasi belajar secara 

signifikan. Hal ini berarti semakin baik lingkungan keluarga diyakini akan 

berpengaruh pada semakin baiknya prestasi belajar siswa tersebut. 

Besarnya pengaruh variabel lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

adalah 4,7%. Hasil ini mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga 

merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa SMK N 2 Tegal pada mata pelajaran administrasi 

perkantoran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003 : 61) bahwa orang 

tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya 

acuh tak acuh terhadap belajar anak, tidak memperhatikan kepentingan dan 

kebutuhan belajar anak, akan menyebabkan anak kurang atau tidak 

berhasil dalam belajarnya. Pada dasarnya anak sangat membutuhkan 

perhatian dari orang tua dalam segala hal terutama dalam belajar, 

Hubungan antara siswa dengan keluarga yang baik menyebabkan seorang 

siswa lebih tenang belajar di rumah, bahkan mereka tidak merasa 

canggung untuk mengaplikasikan materi yang diterima di sekolahnya 

kepada anggota keluarga, banyak hal yang dapat diterapkan langsung di 

lingkungan keluarga pada materi admisistrasi perkantoran mulai dari 

penataan ruang, pembukuan keuangan keluarga dan masih banyak lagi. 
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Kondisi ekonomi orang tua juga turut andil dalam menentukan 

keberhasilan prestasi belajar siswa, siswa dengan kondisi ekonomi orang 

tua yang baik dapat dengan mudah memperoleh buku-buku penunjang 

proses pembelaajran mereka, hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi 

orang tua para siswa rata-rata termasuk dalam kategori cukup baik. 

Indikator keadaan ekonomi keluarga merupakan indikator dengan rata-rata 

klasikal paling rendah daripada indikator lainnya. Siswa dengan keadaan 

ekonomi keluarga yang rendah, hal tersebut menyulitkan siswa dalam 

menyelesaikan administrasi sekolah. Dari hasil penelitian, banyak siswa 

yang belum melunasi biaya sekolah. Masalah tersebut dapat diminimalisir 

dengan adanya keringanan biaya sekolah. Dorongan dari orang tua untuk 

terus belajar juga mempengaruhi keberhasilan siswa, dengan adanya 

dorongan yang tinggi dari orang tua, seorang siswa akan lebih 

bersemangat dalam belajar. Dengan melihat pentingnya lingkungan 

keluarga dalam menentukan keberhasilan siswa sudah sepatutnya angota 

keluarga senantiasa berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan di 

keluarganya, sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar di rumah dan 

merasa tenang saat belajar di sekolah, jika kondisi ini terjadi dalam 

lingkungan siswa maka hasil belajar siswa yang optimal lebih mudah 

untuk diraihnya. 

4.2.3 Pengaruh Karakteristik siswa terhadap Prestasi Belajar siswa 

Berdasarkan hasil uji t tentang pengaruh karakteristik siswa 

terhadap prestasi belajar, diperoleh keterangan bahwa variabel 
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karakteristik siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar secara 

signifikan. Hal ini berarti semakin baik karakteristik siswa pada 

pembelajaran administrasi perkantoran di SMK N 2 Tegal diyakini dapat 

mengakibatkan semakin baiknya prestasi belajar siswa. Besarnya pengaruh 

variabel karakteristik siswa terhadap prestasi belajar administrasi 

perkantoran adalah 16,7%.  

Siswa yang memiliki karakter percaya diri dalam mengerjakan 

tugas sekolah, lebih mudah dalam mengembangkan dirinya karena mereka 

tidak takut salah, yang terpenting adalah mengerjakan sebaik mungkin 

tugas yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepercayaan diri 

siswa SMK N 2 Tegal termasuk dalam kategori baik, hal ini tentunya 

merupakan modal awal yang baik dalam rangka mencapai hasil belajar 

yang positif. Selain percaya diri siswa karakter yang harus dimiliki 

seorang siswa adalah disiplin. Dengan kedisiplinan yang tinggi, siswa akan 

lebih mudah dalam mengatur waktunya, siswa SMK  yang rata-rata masih 

remaja terkadang kesulitan dalam mengatur waktu khususnya 

menyempatkan waktu untuk belajar, mereka lebih memilih meninggalkan 

jam pelajaran dibandingkan belajar, itu adalah gambaran umum remaja 

sekarang namun hal ini tidak berlaku bagi siswa-siswi SMK N 2 Tegal, 

rata-rata siswa telah memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, hal ini 

tentunya tidak terlepas dari peraturan sekolah dan kesadaran para siswa 

SMK  tentang pentingnya pendidikan. Siswa yang baik juga harus 

memiliki karakter gemar membaca karena dari membacalah siswa bisa 
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mendapatkan pengetahuan yang tidak didapat dari gurunya serta untuk 

memperkaya ilmu sebanyaknya-banyaknya, seorang siswa wajib gemar 

membaca dan seorang guru tentunya harus mampu untuk mendorong 

siswanya dan memberi pengertian tentang pentingnya membaca. Dari 

ketiga variable independen yang diteliti, variable karakterisrik siswa 

merupakan variable yang paling besar dalam mempengaruhi hasil belajar 

siswa, dan indikator gemar membaca adalah indikator yang paling rendah 

dari pada indikator lainnya,dengan demikian sudah selayaknya siswa 

diberi pelajaran pendidikan karakter yang sangat diperlukan untuk 

membentuk karakter anak bangsa yang gemar membaca, karena dengan 

meningkatnya kebiasaan gemar membaca diharapkan siswa mampu 

menguasai materi yang diajarkan oleh guru sehingga prestasi belajar iswa 

tersebut dapat meningkat pula.  
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh positif antara motivasi intrinsik terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal Tahun Ajaran 

2010/2011 dengan hasil koefisien determinasi secara parsial (r
2
) sebesar 

0,396 atau kontribusi sebesar 15,7%. 

2. Ada pengaruh positif antara lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

pada siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran 

Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal 

Tahun Ajaran 2010/2011 dengan hasil koefisien determinasi secara parsial 

(r
2
) sebesar 0,216 atau kontribusi sebesar 4,7%. 

3. Ada pengaruh karakteristik siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X 

jurusan Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami 

Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal Tahun Ajaran 

2010/2011 dengan hasil koefisien determinasi secara parsial (r
2
) sebesar 

0,409 atau kontribusi sebesar 16,7%. 

4. Ada pengaruh positif motivasi intrinsik, lingkungan keluarga, dan 

karakteristik siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan 



 

 

 
 

90 

Administrasi Perkantoran mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan 

Prinsip Perkantoran di SMK Negeri 2 Tegal Tahun Ajaran 2010/2011. 

Besarnya pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan keluarga, dan karakteristik 

siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X jurusan Administrasi 

Perkantoran mata pelajaran Memahami Penyelenggaraan Prinsip Perkantoran 

dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi secara simultan (R
2
) sebesar 

0,499 atau kontribusi sebesar 49,9% dan sisanya 50,1% dari prestasi belajar 

akuntansi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

5.2 Saran 

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya pihak SMK N 2 Tegal mengupayakan adanya bantuan biaya 

pendidikan bagi siswa yang kesulitan di bidang ekonomi supaya kelancaran 

pendidikan siswa tidak terganggu serta mampu mengikuti proses belajar 

mengajar dengan normal sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. 

2. Hendaknya guru dan orang tua siswa memberikan pengertian kepada siswa 

akan pentingnya kebiasaan gemar membaca, karena dengan meningkatnya 

kebiasaan gemar membaca diharapkan siswa tersebut mampu menguasai 

materi yang diajarkan oleh guru sehingga prestasi belajar siswa tersebut dapat 

meningkat pula. 
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DAFTAR ADMINISTRASI SISWA 

Kelas : X AP 1 

No. Nama 
Pendidikan 

Orang Tua 
Pekerjaan 

Orang Tua 

Penghasilan 

/bulan (Rp) 

1 Ade Fitria SD Buruh 250.000 

2 Annisa Dwi Maiwarni SMP Swasta 300.000 

3 Des Andreni SD Buruh Tidak Tentu 

4 Desi Ayutriana SD Wiraswasta 1.000.000 

5 Desi Mediana SMP Buruh Tidak Tentu 

6 Devi Kusniwanti SD Buruh Tidak Tentu 

7 Dewi Wandini SD Buruh 1.500.000 

8 Dian Nurfitri SD Wiraswasta Tidak Tentu 

9 Dian Purwaningsih SD Buruh 500.000 

10 Eka Rizqi Melani SMA Wiraswasta 2.000.000 

11 Fauziah SMA Buruh Tidak Tentu 

12 Inan Naviati - Buruh Tidak Tentu 

13 Laela Mulyana SMP Buruh Tidak Tentu 

14 Laeli Mulyani SMP Buruh Tidak Tentu 

15 Linda Agustina SMP Swasta 700.000 

16 Linda Jayanti - Pedagang Tidak Tentu 

17 Lisa Ariyanto SD Wiraswasta Tidak Tentu 

18 Mafrichatun - Pedagang Tidak Tentu 

19 Mia Adit Pratama SD Buruh Tidak Tentu 

20 Nia Karlina SD Buruh Tidak Tentu 

21 Novia Agustina SD Buruh Tidak Tentu 

22 Novita  SMP Buruh 250.000 

23 Mur Harsini SD Buruh Tidak Tentu 

24 Nur Septya Ningrum SD Buruh 300.000 

25 Nurkhasanah SMP Pedagang Tidak Tentu 

26 Nurliyana STM Buruh Tidak Tentu 

27 Nurul Fatimah SMP Pedagang Tidak Tentu 

28 Nuzulul Farikhah - Nelayan Tidak Tentu 

29 Risa P. SD Buruh 600.000 

30 Riya Apriyani SD Buruh Tidak Tentu 

31 Rizka Agustina SD Buruh 500.000 

32 Rosy Dwi I. - Buruh Tidak Tentu 

33 Siska Roziliana SD Pedagang 500.000 

34 Wilda Sofiati SD Buruh Tidak Tentu 

35 Windiyani SD Buruh 500.000 

36 Zaskia Melda Purnama SMA Wiraswasta Tidak Tentu 
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DAFTAR ADMINISTRASI SISWA 

Kelas : X AP 2 

No. Nama 
Pendidikan 

Orang Tua 
Pekerjaan 

Orang Tua 

Penghasilan 

/bulan (Rp) 

1 Ajeng Pradini SMA PNS 3.000.000 

2 Aulia Novitasari SMA Buruh 500.000 

3 Chikmatul Jannah SD Pedagang Tidak Tentu 

4 Desi Komalasari SD Buruh Tidak Tentu 

5 Dewi Astuti SD Wiraswasta 450.000 

6 Dewi Nabila SMP Wiraswasta Tidak Tentu 

7 Dwi Indah Maruti SMP Wiraswasta 650.000 

8 Eka Novitasari - Buruh 300.000 

9 Eka Pangestu SMP Buruh 500.000 

10 Evanah Rizkiyah SD Buruh Tidak Tentu 

11 Iin Nurjayanti SD Wiraswasta 400.000 

12 Khuswatun Khasanah SD Buruh Tidak Tentu 

13 Kusri Susanti SD Buruh Tidak Tentu 

14 Laelatul Munawaroh SD Buruh Tidak Tentu 

15 Lita Noviyanti SD Wiraswasta 700.000 

16 Lutfiana SD Pedagang Tidak Tentu 

17 Muslikhah SD Buruh Tidak Tentu 

18 Nungku Nur Fadilah SD Nelayan 1.000.000 

19 Nunik Nuraini Putri - Buruh Tidak Tentu 

20 Nur Arofah - Buruh 200.000 

21 Nur Elita SMP Supir 500.000 

22 Pipit Apriyanti SMP Wiraswasta 450.000 

23 Rina Atika SD Buruh Tidak Tentu 

24 Rizki Jayanti SMP Buruh 300.000 

25 Rosiyani - Buruh 200.000 

26 Selina Anggraeni SD Wiraswasta Tidak Tentu 

27 Siti Khaerunisa SD Buruh 350.000 

28 Siti Malikhatun A. SD Pedagang Tidak Tentu 

29 Siti Maryam SD Wiraswasta 500.000 

30 Sutiana Wisin SD Buruh Tidak Tentu 

31 Usnul Amaliyah SD Buruh Tidak Tentu 

32 Vita Mei Nurlaila SD Buruh 100.000 

33 Widyawati SD Buruh 300.000 

34 Wulan Pujiani SMP swasta 500.000 

35 Yuli Susanti SD Wiraswasta 500.000 

36 Zidni Rizki Auliya SMA Wiraswasta 500.000 
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DAFTAR ADMINISTRASI SISWA 

Kelas : X AP 3 

No. Nama 
Pendidikan 

Orang Tua 
Pekerjaan 

Orang Tua 

Penghasilan 

/bulan (Rp) 

1 Amanda Sapriliyani SMA Swasta  850.000 

2 Anisatul Ma'sumah SD Wiraswasta Tidak Tentu 

3 Arcy Suzana MI Buruh Tidak Tentu 

4 Astri Agustina SMA Buruh 750.000 

5 Atikah Sya"adah SD Buruh Tidak Tentu 

6 Dewi Widya Astuti SD Petani Tidak Tentu 

7 Dinar Widya SD Pedagang Tidak Tentu 

8 Eka Nurul SMA Wiraswasta 1.000.000 

9 Erlin Mulyana SD Wiraswasta Tidak Tentu 

10 Fifi Kharimatul Khikmah SD Buruh Tidak Tentu 

11 Halimatus Sa'diyah SMA Supir Tidak Tentu 

12 Happy Dwi Afni SMA Swasta  Tidak Tentu 

13 Istiyanah Nuro SMP Pedagang 2.000.000 

14 Kiki Riski Amalia SD Buruh Tidak Tentu 

15 Lia Agustina SD Pedagang Tidak Tentu 

16 Lidia Faryani - Buruh 350.000 

17 Lisa Aisyah SMA PNS 1.900.000 

18 Mawar Diyanti SMA Swasta  Tidak Tentu 

19 Mujiati SD Pedagang 1.500.000 

20 Nia Eka Sulistiani SD Wiraswasta Tidak Tentu 

21 Nola Elma R. SMA Wiraswasta Tidak Tentu 

22 Nur Indiyati SD Swasta  500.000 

23 Nur Lela STM Swasta  300.000 

24 Ratna Wulandari SMP Wiraswasta Tidak Tentu 

25 Ririn Lia Hidayati SD Buruh Tidak Tentu 

26 Septia Widyawati SMA Swasta  1.500.000 

27 Septyana  SD Petani Tidak Tentu 

28 Siti Malikha SD Swasta  1.000.000 

29 Suci Amalia SD Pedagang Tidak Tentu 

30 Sutanti Jayanti SD Buruh Tidak Tentu 

31 Syaiful Jannah SMP  Wiraswasta 300.000 

32 Tri Widya Ningsih SD Pedagang Tidak Tentu 

33 Triyanti SD Buruh 300.000 

34 Vetty Nurcahyati SD Wiraswasta 300.000 

35 Widianingrum SMA Wiraswasta Tidak Tentu 

36 Wiwin Andika SD Buruh Tidak Tentu 
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DAFTAR NAMA SISWA 

Kelas : X AP 1 

No. Nama JK 

1 Ade Fitria P 

2 Annisa Dwi Maiwarni P 

3 Des Andreni P 

4 Desi Ayutriana P 

5 Desi Mediana P 

6 Devi Kusniwanti P 

7 Dewi Wandini P 

8 Dian Nurfitri P 

9 Dian Purwaningsih P 

10 Eka Rizqi Melani P 

11 Fauziah P 

12 Inan Naviati P 

13 Laela Mulyana P 

14 Laeli Mulyani P 

15 Linda Agustina P 

16 Linda Jayanti P 

17 Lisa Ariyanto P 

18 Mafrichatun P 

19 Mia Adit Pratama P 

20 Nia Karlina P 

21 Novia Agustina P 

22 Novita  P 

23 Mur Harsini P 

24 Nur Septya Ningrum P 

25 Nurkhasanah P 

26 Nurliyana P 

27 Nurul Fatimah P 

28 Nuzulul Farikhah P 

29 Risa P. P 

30 Riya Apriyani P 

31 Rizka Agustina P 

32 Rosy Dwi I. P 

33 Siska Roziliana P 

34 Wilda Sofiati P 

35 Windiyani P 

36 Zaskia Melda Purnama P 
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DAFTAR NAMA SISWA 

Kelas : X AP 2 

No. Nama JK 

1 Ajeng Pradini P 

2 Aulia Novitasari P 

3 Chikmatul Jannah P 

4 Desi Komalasari P 

5 Dewi Astuti P 

6 Dewi Nabila P 

7 Dwi Indah Maruti P 

8 Eka Novitasari P 

9 Eka Pangestu P 

10 Evanah Rizkiyah P 

11 Iin Nurjayanti P 

12 Khuswatun Khasanah P 

13 Kusri Susanti P 

14 Laelatul Munawaroh P 

15 Lita Noviyanti P 

16 Lutfiana P 

17 Muslikhah P 

18 Nungku Nur Fadilah P 

19 Nunik Nuraini Putri P 

20 Nur Arofah P 

21 Nur Elita P 

22 Pipit Apriyanti P 

23 Rina Atika P 

24 Rizki Jayanti P 

25 Rosiyani P 

26 Selina Anggraeni P 

27 Siti Khaerunisa P 

28 Siti Malikhatun A. P 

29 Siti Maryam P 

30 Sutiana Wisin P 

31 Usnul Amaliyah P 

32 Vita Mei Nurlaila P 

33 Widyawati P 

34 Wulan Pujiani P 

35 Yuli Susanti P 

36 Zidni Rizki Auliya P 
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DAFTAR NAMA SISWA 

Kelas : X AP 3 

No. Nama JK 

1 Amanda Sapriliyani P 

2 Anisatul Ma'sumah P 

3 Arcy Suzana P 

4 Astri Agustina P 

5 Atikah Sya"adah P 

6 Dewi Widya Astuti P 

7 Dinar Widya P 

8 Eka Nurul P 

9 Erlin Mulyana P 

10 Fifi Kharimatul Khikmah P 

11 Halimatus Sa'diyah P 

12 Happy Dwi Afni P 

13 Istiyanah Nuro P 

14 Kiki Riski Amalia P 

15 Lia Agustina P 

16 Lidia Faryani P 

17 Lisa Aisyah P 

18 Mawar Diyanti P 

19 Mujiati P 

20 Nia Eka Sulistiani P 

21 Nola Elma R. P 

22 Nur Indiyati P 

23 Nur Lela P 

24 Ratna Wulandari P 

25 Ririn Lia Hidayati P 

26 Septia Widyawati P 

27 Septyana  P 

28 Siti Malikha P 

29 Suci Amalia P 

30 Sutanti Jayanti P 

31 Syaiful Jannah P 

32 Tri Widya Ningsih P 

33 Triyanti P 

34 Vetty Nurcahyati P 

35 Widianingrum P 

36 Wiwin Andika P 
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NILAI PRESTASI BELAJAR 

Kelas : X AP 1 

No. Nama Nilai Kriteria 

1 Ade Fitria 51 Tidak tuntas 

2 Annisa Dwi Maiwarni 72 Tuntas 

3 Des Andreni 50 Tidak tuntas 

4 Desi Ayutriana 45  Tidak tuntas 

5 Desi Mediana 65 Tidak tuntas 

6 Devi Kusniwanti 71  Tuntas 

7 Dewi Wandini 58 Tidak tuntas 

8 Dian Nurfitri 55 Tidak tuntas 

9 Dian Purwaningsih 70 Tuntas 

10 Eka Rizqi Melani 72  Tuntas 

11 Fauziah 64 Tidak tuntas 

12 Inan Naviati 64 Tidak tuntas 

13 Laela Mulyana 58 Tidak tuntas 

14 Laeli Mulyani 76 Tuntas 

15 Linda Agustina 72 Tuntas 

16 Linda Jayanti 60 Tidak tuntas 

17 Lisa Ariyanto 56 Tidak tuntas 

18 Mafrichatun 64 Tidak tuntas 

19 Mia Adit Pratama 70 Tuntas 

20 Nia Karlina 68 Tidak tuntas 

21 Novia Agustina 74 Tuntas 

22 Novita  70 Tuntas 

23 Mur Harsini 56 Tidak tuntas 

24 Nur Septya Ningrum 76  Tuntas 

25 Nurkhasanah 62 Tidak tuntas 

26 Nurliyana 63 Tidak tuntas 

27 Nurul Fatimah 72 Tuntas 

28 Nuzulul Farikhah 55 Tidak tuntas 

29 Risa P. 76  Tuntas 

30 Riya Apriyani 72  Tuntas 

31 Rizka Agustina 59 Tidak tuntas 

32 Rosy Dwi I. 43 Tidak tuntas 

33 Siska Roziliana 73 Tuntas 

34 Wilda Sofiati 55 Tidak tuntas 

35 Windiyani 58 Tidak tuntas 

36 Zaskia Melda Purnama 74  Tuntas 
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NILAI PRESTASI BELAJAR 

Kelas : X AP 2 

No. Nama Nilai Kriteria 

1 Ajeng Pradini 52 Tidak tuntas 

2 Aulia Novitasari 76 Tuntas 

3 Chikmatul Jannah 74 Tuntas 

4 Desi Komalasari 63 Tidak tuntas 

5 Dewi Astuti 74 Tuntas 

6 Dewi Nabila 65 Tidak tuntas 

7 Dwi Indah Maruti 59 Tidak tuntas 

8 Eka Novitasari 70 Tuntas 

9 Eka Pangestu 52 Tidak tuntas 

10 Evanah Rizkiyah 50 Tidak tuntas 

11 Iin Nurjayanti 73 Tuntas 

12 Khuswatun Khasanah 74 Tuntas 

13 Kusri Susanti 62 Tidak tuntas 

14 Laelatul Munawaroh 61 Tidak tuntas 

15 Lita Noviyanti 60 Tidak tuntas 

16 Lutfiana 55 Tidak tuntas 

17 Muslikhah 72 Tuntas 

18 Nungku Nur Fadilah 74 Tuntas 

19 Nunik Nuraini Putri 43 Tidak tuntas 

20 Nur Arofah 61 Tidak tuntas 

21 Nur Elita 78 Tuntas 

22 Pipit Apriyanti 62 Tidak tuntas 

23 Rina Atika 76 Tuntas 

24 Rizki Jayanti 53 Tidak tuntas 

25 Rosiyani 65 Tidak tuntas 

26 Selina Anggraeni 74 Tuntas 

27 Siti Khaerunisa 72 Tuntas 

28 Siti Malikhatun A. 63 Tidak tuntas 

29 Siti Maryam 70 Tuntas 

30 Sutiana Wisin 55 Tidak tuntas 

31 Usnul Amaliyah 61 Tidak tuntas 

32 Vita Mei Nurlaila 63 Tidak tuntas 

33 Widyawati 71 Tuntas 

34 Wulan Pujiani 64 Tidak tuntas 

35 Yuli Susanti 61 Tidak tuntas 

36 Zidni Rizki Auliya 58 Tidak tuntas 
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NILAI PRESTASI BELAJAR 

Kelas : X AP 3 

No. Nama Nilai Kriteria 

1 Ajeng Pradini 52 Tidak tuntas 

2 Aulia Novitasari 72  Tuntas 

3 Chikmatul Jannah 70 Tuntas 

4 Desi Komalasari 63 Tidak tuntas 

5 Dewi Astuti 76 Tuntas 

6 Dewi Nabila 65 Tidak tuntas 

7 Dwi Indah Maruti 59 Tidak tuntas 

8 Eka Novitasari 74 Tuntas 

9 Eka Pangestu 52 Tidak tuntas 

10 Evanah Rizkiyah 50 Tidak tuntas 

11 Iin Nurjayanti 73 Tuntas 

12 Khuswatun Khasanah 74 Tuntas 

13 Kusri Susanti 62 Tidak tuntas 

14 Laelatul Munawaroh 61 Tidak tuntas 

15 Lita Noviyanti 70 Tuntas 

16 Lutfiana 55 Tidak tuntas 

17 Muslikhah 72 Tuntas 

18 Nungku Nur Fadilah 74 Tuntas 

19 Nunik Nuraini Putri 43 Tidak tuntas 

20 Nur Arofah 61 Tidak tuntas 

21 Nur Elita 78 Tuntas 

22 Pipit Apriyanti 70  Tuntas 

23 Rina Atika 61 Tidak tuntas 

24 Rizki Jayanti 53 Tidak tuntas 

25 Rosiyani 65 Tidak tuntas 

26 Selina Anggraeni 74 Tuntas 

27 Siti Khaerunisa 72 Tuntas 

28 Siti Malikhatun A. 63 Tidak tuntas 

29 Siti Maryam 70 Tuntas 

30 Sutiana Wisin 55 Tidak tuntas 

31 Usnul Amaliyah 61 Tidak tuntas 

32 Vita Mei Nurlaila 63 Tidak tuntas 

33 Widyawati 71 Tuntas 

34 Wulan Pujiani 64 Tidak tuntas 

35 Yuli Susanti 70 Tuntas 

36 Zidni Rizki Auliya 58 Tidak tuntas 
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ANGKET PENELITIAN 

Kepada 

Siswa-siswi Kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran 

SMK N 2 Tegal 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan akan diadakan penelitian tentang “Pengaruh Motivasi 

Intrinsik, Lingkungan Keluarga dan Karakteristik Siswa terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran Memahami 

Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Tegal Tahun Ajaran 

2010/2011”, maka dengan ini peneliti memohon kesediaan siswa-siswi kelas X 

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 sampaikan terima kasih. 

 

Semarang, April 2011 

Peneliti, 

 

Ratna Permata Sari 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

Variabel penelitian Indikator Penelitian Item soal 

1. Motivasi Intrinsik (1) Tekun dalam menghadapi tugas 

(2) Ulet dalam menghadapi kesulitan 

belajar 

(3) Minat terhadap pelajaran 

(4) Senang memecahkan soal-soal 

(5) Mengejar tujuan jangka panjang 

1,2,3,4 

5,6 

 

7,8 

9,10 

11,12,13 

2. Lingkungan 

Keluarga 

(1) Cara orang tua mendidik 

(2) Relasi antar anggota keluarga 

(3) Suasana rumah 

(4) Keadaan ekonomi keluarga 

(5) Dorongan dan perhatian orang tua 

14,15 

16,17 

18,19 

20,21,22 

23,24 

3. Karakteristik 

Siswa 

(1) Memiliki percaya diri dalam 

mengerjakan tugas sekolah 

(2) Disiplin tinggi 

(3) Gemar membaca 

25,26 

 

27,28 

29,30 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI INRTINSIK, LINGKUNGAN KELUARGA DAN 

KARAKTERISTIK SISWA TERHADAP  PRESTASI BELAJAR SISWA 

KELAS X JURUSAN   ADMINISTRASI PERKANTORAN  

MATA PELAJARAN  MEMAHAMI PRINSIP PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI  PERKANTORAN SMK N 2 TEGAL  

TAHUN AJARAN 2010/2011 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. No. Absen : 

3. Kelas  : 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pilihlah jawaban yang ada di setiap butir soal di bawah ini dengan 

memberi tanda check list (√) pada jawaban yang Anda anggap 

tepat. 

2. Berilah jawaban sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang 

sebenarnya. 

3. Jawaban yang Anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai 

akademik hasil kegiatan belajar mengajar Anda di sekolah. 

III. KETERANGAN 

1. SS berarti Sangat Setuju. 

2. S berarti Setuju 

3. RR berarti Ragu-Ragu 

4. KS berarti Kurang Setuju 

5. TS berarti Tidak Setuju 
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No Pernyataan SS S RR KS TS 

A Motivasi Intrinsik      

I Tekun dalam menghadapi tugas      

 1. Saya lebih mengutamakan waktu kosong 

untuk mengerjakan tugas dari pada 

mengerjakan sesuatu yang tidak  

bermanfaat. 

     

 2. Jika sedang mengerjakan tugas, 

kemudian ada teman mengajak bermain 

maka saya menolak secara halus dan 

melanjutkan mengerjakan tugas. 

     

 3. Jika guru memberi tugas dan harus 

dikumpulkan, maka saya selalu  

mengerjakan tugas secara lengkap dan 

dikumpulkan tepat waktu. 

     

 4. Jika guru memberi tugas kelompok 

maka saya mendiskusikan dulu dengan 

dengan teman kemudian dikerjakan 

bersama-sama (kelompok) sampai 

selesai. 

     

II Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar      

 5. Setelah mendapatkan materi pelajaran 

yang diajarkan oleh guru maka saya 

mempelajari kembali sampai paham 

meskipun tidak ada PR atau ulangan. 

     

 6. Saya selalu fokus apa yang diterangkan 

oleh guru di kelas. 

     

III Minat terhadap pelajaran      

 7. Saya belajar teratur tanpa disuruh orang 

tua. 
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 8. Saya berusaha menjawab dan 

mengacungkan jari, ketika guru 

memberi pertanyaan atau soal di depan 

kelas. 

     

IV Senang memecahkan soal-soal      

 9. Setiap saat saya mengerjakan LKS atau 

buku pegangan, meskipun guru belum 

menyuruh. 

     

 10. Saya bertanya pada guru ketika kegiatan 

belajar mengajar apabila ada soal yang 

sulit. 

     

V Mengejar tujuan jangka panjang      

 11. Keberhasilan di masa depan tergantung 

dari apa yang saya kerjakan pada hari 

ini. 

     

 12. Saya berusaha mengikuti kursus apa saja 

yang dapat mendukung cita-cita saya di 

masa depan. 

     

 13. Saya bersekolah karena demi masa 

depan saya. 

     

B Lingkungan Keluarga      

I Cara orang tua mendidik      

 14. Orang tua akan menegur saya jika saya 

tidak belajar. 

     

 15. Orang tua saya selalu menanyakan hasil 

ulangan harian, nilai tes dan nilai rapot. 

     

II Relasi antaranggota keluarga      

 16. Hubungan saya dan keluarga sangat 

harmonis. 

     

 17. Kedua orang tua saya sangat perhatian      
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dan pengertian. 

III Suasana rumah      

 18. Ketengan dan ketentraman mendukung 

saya dalam belajar. 

     

 19. Suasana lingkungan keluarga saya 

menyenangkan karena anggota keluarga 

selalu rukun. 

     

IV Keadaan ekonomi keluarga      

 20. Saya membayar SPP tepat waktu.      

 21. Orang tua saya selalu memberi peralatan 

sekolah. 

     

 22. Orang tua saya menyanggupi membiayai 

biaya operasional sekolah. 

     

V Dorongan dan perhatian orang tua      

 23. Orang tua saya sangat memprioritaskan 

segala macam kebutuhan belajar. 

     

 24. Seluruh anggota keluarga siap 

membantu dan menyelesaikan masalah 

yang saya hadapi dalam belajar. 

     

C Karakteristik Siswa      

I Memiliki percaya diri dalam 

mengerjakan tugas sekolah 

     

 25. Tugas yang diberikan oleh guru di kelas, 

akan saya coba untuk kerjakan sendiri. 

     

 26. Tugas rumah yang diberikan oleh guru 

akan saya kerjakan semampu saya. 

     

II Disiplin Tinggi      

 27. Saya datang ke sekolah sebelum bel 

berbunyi. 

     

 28. Seragam sekolah yang saya kenakan      
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menyesuaikan aturan yang ada di 

sekolah. 

III Gemar membaca      

 29. Saya akan meminjam atau membeli 

buku untuk menambah pengetahuan 

yang saya miliki. 

     

 30. Saya senang meminjam dan membaca 

buku di perpustakaan. 
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PERHITUNGAN VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA BEDA  

DAN TINGKAT KESUKARAN KUESIONER PENELITIAN SOAL NO 1 

 

Tabulasi penelitian angket nomor1 
 

           
No. X Y X

2
 Y

2
 XY 

1 3 44 9 1936 132 

2 3 47 9 2209 141 

3 3 39 9 1521 117 

4 3 46 9 2116 138 

5 4 41 16 1681 164 

6 5 49 25 2401 245 

7 2 43 4 1849 86 

8 3 40 9 1600 120 

9 2 33 4 1089 66 

10 5 49 25 2401 245 

11 4 47 16 2209 188 

12 4 45 16 2025 180 

13 5 46 25 2116 230 

14 4 47 16 2209 188 

15 4 47 16 2209 188 

16 4 50 16 2500 200 

17 3 39 9 1521 117 

18 4 46 16 2116 184 

19 4 51 16 2601 204 

20 1 24 1 576 24 

21 3 54 9 2916 162 

22 3 36 9 1296 108 

23 5 59 25 3481 295 

24 5 57 25 3249 285 

25 3 39 9 1521 117 

26 4 50 16 2500 200 

27 4 54 16 2916 216 

28 4 49 16 2401 196 

29 3 46 9 2116 138 

30 3 51 9 2601 153 

S 107 1368 409 63882 5027 
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1. Validitas 

      
 

  

         

          

          
          
          

rxy =  

rxy =  

rxy = 0,729 

Pada  a = 5% dengan N = 100  diperoleh r tabel = 0,195 .  Karena rxy < r tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa item soal no 1 tidak Valid. 

2. Variansi Total 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

t

2222
xyr
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3. Koefisien Reliabilitas 

 

r11 =   

r11 =   

r11 = 0,826 

Pada  a = 5% dengan N = 100  diperoleh r tabel = 

0,195.  Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa angket tersebut reliabel. 
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REGRESSION 

 

Uji Linieritas 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .228
a
 .052 .016 3.95654 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 

 
Dengan k = 3 diperoleh X2tabel = 5,99 

Dari table model summary diperoleh X
2
hitung = 0,052 x 56 = 2,912 

Uji normalitas data 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

113 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .716
a
 .513 .499 6.88338 1.428 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2   

b. Dependent Variable: Y    

 

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686   

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 .674 1.483 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 .627 1.596 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 .814 1.228 

a. Dependent Variable: Y       
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Uji Heterokedasitas 

 
 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.463 3.734  .392 .696 

X1 -.009 .084 -.013 -.107 .915 

X2 .046 .093 .061 .499 .619 

X3 .108 .140 .083 .773 .441 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686 

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Uji r 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .716
a
 .513 .499 6.88338 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  

 
Uji F 

Dengan n = 84 k = 3 diperoleh Ftabel = 3,109 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5186.048 3 1728.683 36.485 .000
a
 

Residual 4927.609 104 47.381   

Total 10113.657 107    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     
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Uji t 

Dengan n = 84 k = 3 diperoleh tabel = 1,99 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.376 5.871  .405 .686 

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

 
Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constan

t) 
2.376 5.871 

 
.405 .686 

   

X1 .584 .133 .367 4.402 .000 .591 .396 .301 

X2 .328 .146 .195 2.254 .026 .544 .216 .154 

X3 1.005 .220 .346 4.568 .000 .548 .409 .313 

a. Dependent Variable: Y        

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

117 

IDENTITAS SEKOLAH 

 

1. Nama Sekolah   : SMK Negri 2 Tegal 

2. Status Sekolah   : Negeri 

3. NSS    : 341036501004 

4. Alamat    :  

Jalan    : Wisanggeni No.1 

Kota    : Tegal 

Propinsi   : Jawa Tengah 

No. Telepon   : (0283) 358279 

5. Kepala Sekolah 

a. Nama Lengkap  : H. Tasripin Mansur, M.Pd. 

b. Pendidikan Terakhir : S2 

6. Program Keahlian yang dibuka 

No. Program Keahlian Akreditasi 
Tahun 

Akreditasi 

1. Akuntansi A 2008 

2. Administrasi Perkantoran B 2008 

3. Penjualan A 2008 

4. Teknik Komputer dan Jaringan B 2007 
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PROFIL SEKOLAH 

 

1. Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 

Tegal adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimanna 

untuk mata pelajaran kejuruan Silabus disusun dengan mengacu pada 

SKKNI yang sesuai dengan program keahlian yang ada. 

 

2. Bahan Ajar 

Guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bahan ajar yang 

digunakan adalah buku yang telah diliris oleh Departemen Pendidikan 

Nasional melalui Buku Sekolah Elektronik, sedangkan bahan ajar yang 

belum ada pada BSE maka menggunakan buku lainnya yang relevan. 

 

3. Institusi Pasangan 

Dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sekolah telah 

mengadakan kerjasama dengan DU/DI sebagai institusi pasangan 

dalam pelaksanaan praktek kerja industri baik di dalam kota maupun di 

luar kota. 

 

4. Sumber daya Manusia 

Ijazah Tertinggi 
Jumlah 

Guru Negeri GTT 

S2 4 - 

S1 50 3 

D3 - - 

   Kelompok Mata Pelajaran Jumlah 

1. Guru Normatif 

1) Pendidikan Agama 

Islam 2 Orang 

  2) Bahasa Indonesia 2Orang 

  

3) Pendidikan 

Kewarganegaraan 3 Orang 

  4) Sejarah 3 Orang 
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  5) Penjaskes 3 Orang 

2. Guru Adaptif 1) Matematika 6 Orang 

  2) Bahasa Inggris 6 Orang 

  3) KKPI 2 Orang 

  4) Kewirausahaan 2 Orang 

  5) IPA 1 Orang 

3. Guru BP/BK 5 Orang   

4. Guru Produktif 

1. Program Keahlian 

Akuntansi 6 Orang 

  

2. Program Keahlian 

Adm.Perkantoran 8 Orang 

  

3. Program Teknik 

Komputer dan Jaringan 6 Orang 

 

 

5. Sarana Prasarana 

1. Bangunan 

Ruang Jumlah Kondisi 

Teori/Kelas 27 Baik 

Bengkel Komputer 1 Baik 

Lab.Komputer 3 Baik 

Ruang Praktek Mengetik Manual 1 Baik 

Perpustakaan 1 Baik 

Ruang Guru 1 Baik 

Toko Praktek 1 Baik 

Ruang Tata Usaha 1 Baik 

BKK 1 Baik 

Aula/R. Pertemuan 1 Baik 

Lab. Bahasa 1 Baik 

Mushola 1 Baik 

 

2. Sarana / Peralatan Praktek 

No. Nama Alat Jumlah Kodisi 

1 Komputer 100 Unit Baik 

2 Cash Register 10 Unit Baik 

3 Trainer Set (Perakitan 

Komputer) 

12 Unit Baik 

4 Mesin Foto Copy 1 Unit Baik 

5 Lab Bahasa 30 Set Rusak 

6 Mesin Ketik Manual 40 Unit Baik 
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6. HASIL AKREDITASI 

 

No. Program Keahlian Akreditasi 
Tahun 

Akreditasi 

1. Akuntansi A 2008 

2. Administrasi Perkantoran B 2008 

3. Penjualan A 2008 

4. Teknik Komputer dan Jaringan B 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


