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SARI 

 Nugroho, Agung. 2011. Pengaruh Tripusat Pendidikan  Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang  Tahun 

Ajaran 2010/2011. 

 

Kata Kunci : Tripusat Pendidikan, Lingkungan Keluarga, Lingkungan 

Sekolah, Lingkungan Masyarakat, Hasil Belajar. 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh atau dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar di sekolah melalui tes atau evaluasi yang diwujudkan 

dalam bentuk angka atau huruf. Hasil belajar siswa ini dipengaruhi beberapa 

faktor baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut diantaranya adalah tripusat 

pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Adakah 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi 

siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011? 2) 

Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011? 

3) Adakah pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011? 

4) Adakah pengaruh tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011? 

Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 2) Mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 3) Mengetahui pengaruh lingkungan 

masyarakat terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011. 4) Mengetahui pengaruh 

tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X 

SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 12 

Kota Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 315 siswa. Pengambilan 

sampel yang berjumlah 61 siswa dilakukan dengan teknik proporsional random 

sampling. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah an lingkungan masyarakat dan hasil 

belajar mata pelajaran geografi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket, dokumentasi, dan wawancara. Hasil 

penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif persentase, 



 
 

ix 
 

uji normalitas dan asumsi klasik kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier 

berganda, uji simultan dan uji parsial. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa kondisi 

lingkungan keluarga siswa dalam kondisi baik, lingkungan sekolah siswa dalam 

kondisi cukup baik dan lingkungan masyarakat siswa dalam kategori baik. Hasil 

analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi Y = 22,5 + 0,575X1 + 

0,368X2 + 0,647X3.  Hasil uji F, diperoleh F hitung  = 28,237 > 3,156 (nilai F tabel 

= 3,156) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat secara simultan benar-

benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar geografi 

maka hipotesis peneliti diterima. Besarnya pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama dari variabel bebas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat terhadap variabel dependen hasil  belajar geografi sebesar 

57,7%. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi secara parsial diperoleh 

besarnya pengaruh variabel lingkungan keluarga terhadap hasil belajar geografi 

adalah 15,6%. Besarnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

geografi adalah 23,6% dan besarnya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap 

hasil belajar geografi adalah 14,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa  ada 

pengaruh yang positif  antara tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata 

pelajaran siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. 

Saran kepada siswa yaitu agar bisa memanfaatkan lingkungan pendidikan sebaik-

baiknya agar memperoleh hasil belajar Geografi yang baik. Saran kepada 

keluarga, pendidik dan masyarakat yaitu agar lebih memperhatikan hasil belajar 

Geografi karena proses pendidikan berlangsung pada tiga lingkungan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

Bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Pendidikan merupakan suatu proses, baik berupa 

pemindahan maupun penyempurnaan. Pendidikan sebagai suatu proses 

akan mencakup berbagai komponen dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pendidikan merupakan upaya penting untuk mencapai 

manusia berkualitas dan memegang peranan yang sangat strategis karena 

proses dan keberhasilan pembangunan dalam setiap sektor selalu 

memerlukan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mempunyai landasan konstitusional seperti tercantum 

dalam pasl 31 UUD 1945, yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak 

mendapat pengajaran, serta pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam
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suatu undang-undang. Salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan 

bangsa adalah dengan menerapkan sistem pendidikan formal yang 

dilaksanakan di sekolah. 

Pendidikan dikatakan berkualitas bila proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan ada interaksi antara 

komponen-komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran yaitu 

tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga 

kependidikan atau guru, kurikulum, strategi pembelajaran, media 

pengajaran dan evaluasi pengajaran (Hamalik 2003:77). Seorang siswa 

dikatakan telah mencapai perkembangannya secara optimal apabila siswa 

dapat memperoleh pendidikan dan hasil belajar yang sesuai dengan bakat, 

kemampuan dan minat yang dimilikinya. 

Salah satu tujuan dari proses belajar mengajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku baik aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap 

(afektif), maupun aspek psikomotorik. Salah satu perubahan aspek kognitif 

siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh. Hasil  belajar 

dijadikan sebagai tolok ukur penguasaan akademik siswa. Semakin baik 

penguasaan akademik siswa maka hasil yang diperoleh pun akan baik 

pula. Hasil belajar siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor internal 

(faktor jasmaniah, psikologis, kelelahan) melainkan ada faktor lain yang 

berperan terhadap rendah atau tingginya hasil belajar siswa, faktor tersebut 

yaitu faktor eksternal. 
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Menurut Slameto (2010: 54-71) faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar yang terdiri dari faktor jasmaniah, faktor psikologis, 

dan faktor kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi 

dalam belajar yang ada diluar individu yang terdiri dari faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat.  

Pendidikan dapat digolongkan dalam berbagai jenis tergantung dari 

mana kita melihatnya. Dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, 

maka Ki Hajar Dewantara, membedakan menjadi tiga dengan sebutan 

Tripusat Pendidikan yaitu: pendidikan dalam keluarga (pendidikan 

informal), pendidikan dalam sekolah (pendidikan formal), dan pendidikan 

di dalam masyarakat (pendidikan non formal). Sedangkan dilihat dari cara 

berlangsungnya pendidikan dibedakan menjadi pendidikan fungsional dan 

pendidikan intensional. Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang 

berlangsung secara naluriah, tanpa rencana dan tujuan tetapi berlangsung 

begitu saja. Sedangkan pendidikan intensional adalah lawan dari 

pendidikan fungsional. 

Tripusat Pendidikan adalah tiga unsur penting yang sangat 

berperan dalam pendidikan dan menjadi pusat kegiatan pendidikan. 

Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang menerima 

pendidikan. Akibat dari perkembangan zaman dan keterbatasan orang tua 

dalam mendidik anak, maka kegiatan pendidikan juga dilaksanakan 
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disuatu lembaga yang disebut sekolah atau madrasah. Pendidikan yang 

dilakukan di sekolah atau madrasah disebut pendidikan formal. 

Masyarakat merupakan tempat atau unsur yang sangat berperan penting 

dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan masyarakat disebut pendidikan 

nonformal. Untuk membentuk kepribadian seorang anak hingga menjadi 

pribadi yang shaleh, cerdas, trampil dan mandiri maka diperlukan suatu 

pola kerjasama yang intensif antara keluarga, sekolah/madrasah dan 

masyarakat. Pola kerjasama awal ditentukan oleh keluarganya dalam hal 

ini orang tua anak tersebut, orang tua sebagai pemicu, pembimbing dan 

pemerhati utama bagaimana pendidikan anak selanjutnya disekolahnya 

ataupun dimasyarakatnya. Seperti halnya dikemukakan oleh Tirtarahardja 

(2008:162) manusia selama hidupnya akan selalu mendapat pengaruh dari 

keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pemahaman peranan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan akan sangat 

penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik yang optimal 

terutama dalam hal belajar.  Pemahaman itu bukan hanya tentang peranan 

masing-masing, tetapi juga keterkaitan dan saling pengaruh antarketiganya 

dalam perkembangan manusia. Sebab pada hakikatnya peranan ketiga 

pusat pendidikan itu selalu secara bersama-sama mempengaruhi manusia, 

meskipun dengan bobot pengaruh yang bervariasi sepanjang hidup 

manusia. 
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Geografi merupakan ilmu yang mempelajari kondisi lingkungan 

sekitar baik biotik maupun abiotik. Siswa memiliki tempat tinggal yang 

berbeda-beda dengan latar belakang keluarga, masyarakat dan lingkungan 

yang berbeda pula. Lingkungan yang sejuk, asri tentu memiliki pengaruh 

yang positif terhadap siswa. Siswa akan lebih merasa tertarik/berminat 

untuk mempelajari pelajaran geografi dibanding dengan siswa yang 

bertempat tinggal dengan kondisi keluarga, masyarakat dan lingkungan di 

daerah perkotaan. Dalam kegiatan belajar, minat mempunyai peranan yang 

sangat penting. Bila seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian 

yang besar terhadap objek yang dipelajari maka sulit diharapkan siswa 

tersebut akan tekun dan memperoleh hasil yang baik dari belajarnya. 

Sebaliknya, apabila siswa tersebut belajar dengan minat dan perhatian 

besar terhadap objek yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh lebih baik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Usman Efendi dan Juhaya S Praja bahwa 

“belajar dengan minat akan lebih baik daripada belajar tanpa minat”. 

(Nasution 1998:58). 

Menurut penuturan guru pamong geografi, kendala dalam 

pembelajaran geografi di SMA Negeri 12 khususnya kelas X adalah 

masalah motivasi siswa serta fasilitas/sarana pembelajaran. Peran 

keluarga, sekolah, masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Karena pendidikan sebagai usaha yang 

disengaja dan terencana untuk membantu potensi dan kemampuan anak 

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga 
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orang tua, sekolah dan  masyarakat. Di sini, lingkungan keluarga yaitu 

(ayah dan ibu) lah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dan 

berperan sebagai pendidik paling utama. Lingkungan keluarga bisa 

memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas belajar anak apabila 

keadaan keluarga cukup harmonis, kondisi ekonomi berkecukupan. 

Perhatian dari orang tua juga penting peranannya terhadap pencapaian 

hasil belajar anak, misalnya memperhatikan kedisiplinan belajarnya atau 

menanyakan adakah kesulitan yang tidak bisa dipecahkan dan apakah 

orang tua bisa membantu. Orang tua seringkali memberikan semangat agar 

anak menjadi optimis dan merasa ada perlindungan dan perhatian dari 

orang tua, sehingga anak mendapat kemudahan dalam belajar dan 

berambisi untuk meraih hasil. Sedangkan lingkungan sekolah, apabila 

lingkungan sekolahnya berkualitas dimana siswanya banyak yang berhasil, 

tentu akan memberikan pengaruh kepada seluruh siswa untuk belajar 

dengan baik dan memacu mereka untuk bersaing meraih hasil. Sementara 

itu faktor lingkungan masyarakat pun tidak kecil pengaruhnya terhadap 

hasil belajar anak. Memang ada pengaruh yang justru menyebabkan 

timbulnya masalah bagi sebagian pelajar, tetapi ada pula yang memberikan 

pengaruh yang positif. Dalam hal ini, soal pengaruh positif atau negatif 

yang akan diperoleh oleh pelajar dari lingkungan masyarakatnya, sangat 

tergantung dari bagaimana cara siswa menghadapinya.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian berjudul “PENGARUH TRIPUSAT 

PENDIDIKAN TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI SISWA KELAS X SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2010/2011”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata 

pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang 

tahun ajaran 2010/2011. 

2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar mata 

pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang 

tahun ajaran 2010/2011. 

3. Adakah pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar 

mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

4. Adakah pengaruh tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata 

pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang 

tahun ajaran 2010/2011. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

3. Mengetahui pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil 

belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

4. Mengetahui pengaruh tripusat pendidikan terhadap hasil belajar 

mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota 

Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terlibat, khususnya bagi peneliti. Disamping itu penelitian ini diharapkan 

juga dapat bermanfaat dari dua sisi, baik manfaat akademis maupun 

manfaat praktis, yaitu : 

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Manfaat Teoritis 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

yang telah didapat selama kuliah, sehingga tercipta wahana ilmiah. 

2. Bagi para akademisi, dapat digunakan sebagai referensi atau bahan 

kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan. 

3. Bagi peneliti lebih lanjut, dapat dijadikan referensi dalam 

mengembangkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar Geografi yang belum dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai bahan masukan, dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Geografi dengan 

memberikan informasi tentang pengaruh Tripusat Pendidikan terhadap 

hasil belajar, sehingga siswa dapat memperbaiki metode belajarnya dan 

berusaha untuk meminimalisir pengaruh tersebut terhadap hasil belajar. 

2. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang pengaruh 

Tripusat Pendidikan terhadap hasil belajar khususnya pada mata 

pelajaran Geografi, terutama yang berasal dari faktor lingkungan  

sekolah yaitu guru. 

3. Bagi pihak sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dapat 

meminimalisir pengaruh Tripusat Pendidikan terhadap hasil belajar 

khususnya pada mata pelajaran Geografi, yaitu dengan cara pihak 
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sekolah mengambil kebijakan yang dapat mendukung terciptanya 

proses belajar yang efektif. 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang (KBBI edisi ketiga 2002:849). 

2. Tripusat Pendidikan 

Tripusat pendidikan adalah istilah yang dikemukakan oleh Ki 

Hajar Dewantara (1922). Konsep Tripusat Pendidikan Ki Hajar 

Dewantara memiliki arti yaitu pendidikan di lembaga pendidikan 

(sekolah), pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di keluarga. 

Ketiganya sering disebut sebagai lingkungan pendidikan/sosial siswa, 

dimana pendidikan berlangsung pada tiga lingkungan tersebut. Konsep 

ini mengisyaratkan bahwa pendidikan dapat diraih dimana dan kapan 

saja serta menjadi tanggung jawab bersama. Konsep ini 

memberitahukan bahwa masyarakat dan keluarga memiliki tanggung 

jawab yang seimbang terhadap keberhasilan para penuntut ilmu. 

Artinya, bukan hanya sekolah yang dijadikan dan diamanatkan sebagai 

lembaga yang memiliki tanggung jawab besar (penuh) terhadap 

berhasil atau tidaknya individu dalam proses pendidikannya. Inilah inti 

makna dari Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara.  
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3. Hasil Belajar Geografi 

a. Hasil belajar.  

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) 

oleh usaha (KBBI edisi ketiga 2002:391). Belajar adalah adalah 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah 

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman (KBBI edisi 

ketiga 2002:17). Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar, 

(Catharina, 2006:5). Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh 

siswa dalam usaha atau kegiatan menguasai bahan-bahan pelajaran 

yang diberikan guru di sekolah. Hasil belajar juga dapat digunakan 

sebagai acuan apakah siswa sudah atau belum dalam menguasai 

materi.  

b. Geografi 

Menurut kamus bahasa Indonesia (2008:466), Geografi adalah 

ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta 

hasil yang diperoleh dari bumi. Menurut hasil semlok (1988)  geografi 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan 

dalam konteks keruangan. Sedangkan menurut Daldjoeni (1982:1) arti 

geografi yang sebenarnya adalah uraian (grafein artinya menguraikan 

atau melukiskan) tentang bumi (geos) dengan segenap isinya, yakni 



12 
 

 

manusia yang kemudian ditambah lagi dengan dunia hewan dan dunia 

tumbuhan. 

Pengertian hasil belajar Geografi dalam penelitian ini adalah 

hasil yang dicapai setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada 

mata pelajaran Geografi dengan melihat nilai rata-rata mata pelajaran 

Geografi pada semester 1 yang terdapat pada buku raport.  

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, 

bagian pokok/isi skripsi, dan bagian akhi skripsi.  

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini memuat halaman sampul, lembar berlogo, judul, halaman 

pengesahan, pernyataan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.  

2. Bagian Pokok  

a. Bab I Pendahuluan  

Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi.  

b. Bab II Landasan teori  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mencangkup tripusat 

pendidikan, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan, pengaruh 

lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar, hasil belajar, kerangka 

berpikir, dan hipotesis. 
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c. Bab III Metode penelitian  

Bab ini membahas mengenai penentuan obyek penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan 

metode analisis data.  

d. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan  

Bab ini menyajikan tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan 

serta analisis dari penelitian.  

e. Bab V Penutup meliputi : simpulan dan saran  

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis-analisis data, hipotesis dan pembahasan serta saran yang memuat 

masukan-masukan dari penulis yang terkait dengan penelitian.  

3. Bagian Akhir  

a. Daftar pustaka memuat tentang daftar buku yang digunakan 

sebagai acuan yang relevan dengan penelitian.  

b. Lampiran menyajikan daftar tabel, perhitungan analisis data, dan 

surat ijin penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hasil Belajar 

2.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar berasal dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Hasil bermakna 

hasil atau nilai dari suatu proses. Nilai atau hasil ini bisa bersifat abstrak dan bisa 

juga bersifat konkret. Hasil bisa diketahui melalui sebuah proses penilaian. 

Sementara belajar dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai proses 

menuntut ilmu atau kegiatan untuk menuntut ilmu. Jadi hasil belajar adalah hasil 

atau nilai yang diperoleh setelah melewati proses menuntut ilmu. Karenanya hasil 

belajar sangat terkait dengan kegiatan belajar. Kegiatan belajar adalah proses 

harus dilewati dalam rangka mendapatkan hasil belajar (hasil belajar) yang 

optimal. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran atau kualitas keterampilan guru mengajar di sekolah, melainkan ada 

beberapa faktor lain yang berperan terhadap rendah atau tingginya hasil belajar 

siswa. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa dan 

faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, baik yang 

bersifat biologis maupun psikologis. Faktor internal yang dapat mempengaruhi 

file:///D:\skripsi\iq%20mandan%20ptg\PRESTASI%20BELAJAR%20%20%20%20Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Prestasi%20Belajar%20Siswa_files\PRESTASI%20BELAJAR%20%20%20%20Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Prestasi%20Belajar%20Siswa.htm
http://www.anneahira.com/hadits-tentang-ilmu.htm
http://www.anneahira.com/pengaruh-prestasi-belajar.htm
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hasil belajar siswa tersebut diantaranya adalah bakat, minat, kecerdasan, motivasi 

dan sikap. Sedangkan faktor eksternal adalah berupa faktor keluarga, alat-alat 

belajar, guru serta cara mengajarnya, lingkungan dan kesempatan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar atau dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

ada/berasal di luar individu (Slameto 2010:54). 

2.1.2.1 Faktor-faktor Internal 

2.1.2.1.1 Faktor Jasmaniah 

2.1.2.1.1.1 Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya 

atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga dia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah, kurang 

darah ataupun ada gangguan-gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat inderanya. 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik harus mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan tentang 

bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 
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2.1.2.1.1.2 Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, 

setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat 

tubuh juga akan mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga akan 

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya dia belajar pada lembaga pendidikan 

khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

2.1.2.1.2 Faktor Psikologis 

2.1.2.1.2.1 Intelegensi 

Untuk memberikan pengertian tentang intelegensi, J.P Chaplin (dalam 

Slameto 2010:55) merumuskan sebagai: 

1. The ability to meet and adapt to novel situations quickly and 

effectively. 

2. The ability to utilize abstract concepts effectively. 

3. The ability to grasp relationship and to learn quickly. 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 
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mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Walaupun begitu siswa yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. 

Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan 

banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelegensi adalah salah satu 

faktor diantara faktor yang lain. Jika faktor lain itu bersifat 

menghambat/berpengaruh negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal dalam 

belajarnya. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal dapat berhasil 

dengan baik dalam belajar, jika dia belajar dengan baik. Artinya belajar dengan 

menerapkan metode belajar yang efisien dan faltor-faktor yang memepengaruhi 

belajarnya (faktor jasmaniah, psikologi, keluarga, sekolah, masyarakat) memberi 

pengaruh yang positif. Jika siswa memiliki intelegensi yang rendah, dia perlu 

mendapat pendidikan di lembaga pendidikan khusus. 

2.1.2.1.2.2 Perhatian  

Perhatian menurut Ghazali (dalam Slameto 2010:56) adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) 

atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa maka timbullah kebosanan sehingga dia 

jadi malas belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, bahan pelajaran harus 

diusahakan agar menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu 

sesuai dengan hobi atau bakatnya. 
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2.1.2.1.2.3 Minat 

Hilgard (dalam Slameto 2010:57) memberi rumusan tentang minat adalah 

sebagai berikut: “Interest is persisiting tendency to pay attention to and enjoy 

some activity”. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memparhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum 

tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar sebaik-

baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Dia segan untuk belajar, dia tidak 

memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan 

belajar. Jika ada siswa kurang berminat terhadap belajar dapat diusahakan agar dia 

mempunyai minat yang besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik 

dengan cita-cita serta kaintannya dengan bahan pelajaran yang dipelajarinya itu. 

Tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan 

belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, 

tidak sesuai dengan kebutuhanya, tidak sesuai dengan kecakapan dan akan 

menimbulkan problema pada diri anak. Ada tidaknya minat terhadap suatu 
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pelajaran dapat dilihat dari cara aak mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan 

dan aktif tidaknya dalam proses pembelajaran. 

2.1.2.1.2.4 Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah: “the capcity to learn”. 

Dengan kata lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan 

lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang/tidak berbakat di bidang itu. 

Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap 

individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seseorang akan lebih mudah 

mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya. Apabila seseorang harus 

mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya, ia akan cepat bosan, 

mudah putus asa dan tidak senang. Hal-hal tersebut akan tampak pada anak suka 

mengganggu kelas, berbuat gaduh, tidak  mau pelajaran sehingga nialinya rendah. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa bakat itu mempengaruhi belajar. 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil 

belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih 

giat lagi dalam belajarnya. Sangat penting untuk mengetahui bakat siswa dan 

menempatkan siswa sesuai dengan bakatnya. 

2.1.2.1.2.5 Motif  

James Drever (dalam Slameto 2010:58) memberikan pengertian tentang 

motif sebagai berikut: “Motive is an effective-conative faktor which operates in 
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determining the direction of an individual’s behavior to-wards an end or goal, 

consioustly apprehended or unconsciously.” 

Jadi motif erat sekali hubugannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di 

dalam menentukan hubungan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk 

mencapai tujuan itu perlu berbuat sedangkan yang menjadi penyebab berbuat 

adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. Dalam proses 

belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat bellajar 

dengan baik atau mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang 

belajar. Motif-motif di atas juga dapat ditanamkan pada diri siswa dengan cara 

memberikan latihan-latihan/kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang juga 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Dari uraian di atas jelas bahwa motif yang 

kuat sangat perlu di dalam belajar, di dalam membentuk motif yang kuat dapat 

dilaksanakan dengan adanya latihan/kebiasaan-keniasaan dan pengaruh 

lingkungan yang memperkuat, jadi latihan/kebiasaan itu sangat perlu dalam 

belajar. 

2.1.2.1.2.6 Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang 

dimana alat-alat tubuhnnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Misalnya anak dengan kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-

jarinya sudah siap untuk menulis, dengan otaknya sudah siap untuk berpikir 

abstrak dan lain-lain. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan 

kegiatan secara terus-menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. 
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Dengan kata lain anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah 

siap (matang). Jadi kemauan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari 

kematangan belajar. 

2.1.2.1.2.7 Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut James Drever (dalam Slameto 2010:59) 

adalah: preparednes to respond or react. Kesiapan adalah kesediaan untuk 

member respon atau bereaksi.  Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, 

karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

2.1.2.1.3 Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, kelelahan jasmani terlihat 

karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga 

darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian 

kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah 

otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus 
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memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapai hal-hal 

yang selalu sama/konstan tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena 

terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa kelelahan itu 

mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

menghindari jangan sampai tejadi kelelahan dalam belajarnya. Sehingga perlu 

diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan.  

2.1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. 

Faktor lingkungan dan hal-hal lain yang berada di luar diri peserta didik sangat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang diperoleh. Mengingat peserta didik 

adalah makhluk sosial yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya. 

2.1.2.2.1 Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh seorang 

siswa. Suasana keluarga yang kondusif bagi siswa untuk belajar, tentu bisa 

meningkatkan hasil siswa itu sendiri. Sebaliknya, bila dalam keluarga itu sendiri 

tercipta suasana yang tidak mendukung siswa untuk belajar, tentu saja hasil siswa 

di sekolah tidak akan bagus. 

Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keadaan 

keluarga tidak memungkinkan, kadangkala menjadi penghambat dalam siswa 

belajar. Di dalam lingkungan keluarga umumnya yang paling besar peranannya 

http://www.anneahira.com/pengaruh-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar.htm
http://www.anneahira.com/keluarga-1489.htm
http://www.anneahira.com/buku-sekolah-elektronik.htm
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adalah orang tua. Siswa yang mempunyai beban untuk mencari tambahan biaya 

penghidupan keluarga umumnya hasil belajar yang diraih tergolong rendah karena 

tidak mempunyai cukup waktu belajar. Begitu juga sebaliknya, biasanya siswa 

dapat meraih hasil belajar yang lebih baik jika mempunyai waktu penuh untuk 

belajar dirumahnya. Siswa yang keluarganya mengalami kesulitan ekonomi juga 

kesulitan mengadakan sarana belajar sehingga menjadi pengambat bagi siswa 

dalam belajar 

2.1.2.2.2 Lingkungan Sekolah 

Pengaruh lingkungan ini terhadap hasil belajar siswa cukup besar, karena 

sekolah adalah lingkungan sosial kedua setelah keluarga yang akan dikenal oleh 

siswa. Keadaan sekolah termasuk tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas belajar dan 

lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sebagai lembaga pendidikan formal 

sekolah tentu memiliki sistem belajar yang sudah terprogram. Sistem belajar yang 

terlaksana dengan baik dan dilakukan secara sungguh-sungguh tentu akan 

berdampak besar bagi kemajuan hasil belajar siswa. 

2.1.2.2.3 Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah lingkungan lain setelah keluarga yang 

banyak mempengaruhi hasil belajar siswa. Lingkungan mengajarkan mereka 

banyak hal terutama kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain 

(mengasah kecerdasan interpersonal). Lingkungan masyarakat mempengaruhi 

hasil belajar anak melalui proses interaksinya dengan teman-teman sebaya dan 

sepermainan. Ketika di lingkungan masyarakat ia berkumpul dengan anak-anak 

yang suka belajar, maka ia akan ikut terpengaruh untuk belajar. Dalam penelitian 

http://www.anneahira.com/prestasi-belajar.htm
http://www.anneahira.com/sekolah-menulis-online.htm
http://www.anneahira.com/permainan-mengasah-otak.htm
http://www.anneahira.com/ciri-ciri-masyarakat-modern.htm
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ini hanya faktor eksternal yang akan dibahas yaitu sebagai variabel bebas yang 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

2.2 Tripusat Pendidikan 

Istilah Tripusat Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh tokoh 

pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan lembaga 

atau lingkungan pendidikan yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi 

perilaku peserta didik. Dalam ini berisikan tiga pokok bahasan, yaitu pendidikan 

keluarga, pendidikan dalam sekolah, pendidikan di dalam masyarakat. 

Menurut Tirtarahardja (2008:162) manusia selama hidupnya akan selalu 

mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga 

lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan, yang akan 

mempengaruhi manusia secara bervariasi. Seperti diketahui, setiap bayi manusia 

dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu, yang merupakan lingkungan 

pendidikan terpenting sampai anak mulai masuk taman kanak-kanak ataupun 

sekolah. Oleh karena itu keluarga sering dipandang sebagai lingkungan 

pendidikan pertama dan utama. Makin bertambah usia manusia, peranan sekolah 

dan masyarakat luas makin penting, namun peran keluarga tidak terputus.  

Pemahaman peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 

lingkungan pendidikan akan sangat penting dalam upaya membantu 

perkembangan peserta didik yang optimal terutama dalam hal belajar. Pemahaman 

itu bukan hanya tentang peranan masing-masing, tetapi juga keterkaitan dan saling 

pengaruh antarketiganya dalam perkembangan manusia. Sebab pada hakikatnya 
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peranan ketiga pusat pendidikan itu selalu secara bersama-sama mempengaruhi 

manusia, meskipun dengan bobot pengaruh yang bervariasi sepanjang hidup 

manusia. 

Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari tiga 

lingkungan pendidikan yang utama yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan 

ketiganya disebut tripusat pendidikan. Lingkungan yang mula-mula terpenting 

adalah keluarga. Pada masyarakat yang masih sederhana dengan struktur sosial 

yang belum kompleks, cakrawala anak sebagian besar masih terbatas pada 

keluarga. Pada masyarakat tersebut keluarga mempunyai dua fungsi: fungsi 

produksi dan fungsi konsumsi. Kedua fungsi itu mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap anak. Kehidupan masa depan anak ada pada masyarakat 

tradisional umumnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang tuanya. Pada 

masyarakat tersebut, orang tua yang mengajar pengetahuan dan keterampilan yang 

diberikan untuk hidup, orang tua pula yang melatih dan memberi petunjuk tentang 

berbgai aspek kehidupan, sampai anak menjadi dewasa dan berdiri sendiri. Tetapi 

pada masyarakat modern dimana industrialisasi semakin berkembang dan 

memerlukan spesialisasi, maka pendidikan yang semula menjadi tanggung jawab 

keluarga kini sebagian besar diambil oleh sekolah dan lembaga-lembaga sosial 

lainnya. Pada tingkat yang paling permulaan fungsi ibu sebagian sudah diambil 

alih oleh pendidikan prasekolah. Pada tingkat spesialisasi yang rumit, pendidikan 

keterampilan sudah tidak berada pada ayah lagi sebab sudah diambil alih oleh 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Bahkan fungsi pembentukan watak dan 

sikap mental pada masyarakat modern berangsur-angsur diambil oleh sekolah dan 
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organisasi sosial lainnya seperti perkumpulan pemuda dan pramuka, lembaga-

lembaga keagamaan, media massa, dan sebagainya (Tirtarahardja 2008:166). 

Meskipun keluarga kehilangan sejumlah fungsi yang semula menjadi 

tanggung jawabnya, namun keluarga masih tetap merupakan lembaga yang paling 

penting dalam proses belajar, sosialisasi, dan perkembangan anak, karena 

keluarga yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh sejak masa anak sampai 

dewasa dan berdiri sendiri. Adanya peurbahan fungsi keluarga mempunyai 

pengaruh besar terhadap proses pendidikan pada umumnya, termasuk pendidikan 

formal. Dalam keluarga pada masyarakat yang belum maju, orang tua merupakan 

sumber pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan atau diajarkan kepada 

anak-anaknya. Dalam keluarga semacam ini orang tua memegang otoritas 

sepenuhnya. Sebaliknya, dalam masyarakat modern orang tua harus membagi 

otoritas dengan orang lain terutama guru dan pemuka masyarakat, bahkan dengan 

anak mereka sendiri yang memperoleh pengetahuan baru dari luar keluarga. 

Hubungan keluargapun berubah dari hubungan otoritatif menjadi hubungan 

kolegial. Dalam keluarga ini lebih dapat ditumbuhkan perasaan aman, saling 

menyayangi, dan sifat demokratis pada diri anak sebab keputusan yang diambil 

selalu dibicarakan bersama oleh seluruh anggota keluarga (Redja Mudyahardjo 

dalam Tirtarahardja 2008:168). Perubahan sifat hubungan orang tua dengan 

anaknya itu, akan diiringi pula dengan perubahan hubungan guru siswa serta 

didukung iklim keterbukaan yang demokratis dalam masyarakat. Dengan kata lain 

terdapat saling pengaruh antarketiga pusat pendidikan itu. 
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2.3 Pengertian dan Fungsi Lingkungan Pendidikan 

Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Lingkungan dengan pengertian demikian dibagi menjadi 

lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan 

lingkungan sosial (Munib 2009:76). 

Menurut Munib (2009:76) lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai 

berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. 

Lingkungan pendidikan dapat pula diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan 

sosial. Dengan mengacu pada pengertian tersebut lingkungan pendidikan dibagi 

menjadi tiga yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan 

pendidikan tersebut dikenal dengan tripusat pendidikan atau ada yang 

menyebutnya tripusat lembaga pendidikan. 

Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dikembangkan melalui 

pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia secara 

efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat 

berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 

tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat 

(Tirtarahardja 2008:163). Seperti diketahui, lingkungan pendidikan pertama dan 

utama adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan lingkungngan 
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pendidikan lainnya (yakni sekolah dan masyarakat) semakin penting meskipun 

pengaruh lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. 

Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga 

lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan 

informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang terjadi 

dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar serta disebut 

pendidikan informal. Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang 

secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat 

seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan 

formal. Sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat (misal kursus dan 

kelompok belajar) tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta 

dengan aturan-aturan yang lebih longgar sehingga disebut pendidikan nonformal. 

Pendidikan informal, formal, dan nonformal itu sering dipandang sebagai 

subsistem dari sistem pendidikan (Tirtarahardja 2008:164), serta secara bersama-

sama menjadikan pendidikan berlangsung seumur hidup (Cropley dalam 

Tirtarahardja 2008:164). 

Sebagai pelaksanaan Pasal 31 Ayat 2 dari UUD 1945, telah ditetapkan UU 

RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas (beserta peraturan pelaksanaannya) yang 

menata kembali pendidikan di Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. 

Sisdiknas itu membedakan dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah 

dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan 

yang diselenggarakan di sekolah melalui pendidikan prasekolah (taman kanak-

kanak), pendidikan dasar (SD dan SLTP), pendidikan menengah, dan pendidikan 
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tinggi. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar 

yang harus berjenjang dan berkesinambungan, baik yang dilembagakan maupun 

tidak, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah (seperti 

kelompok bermain dan penitipan anak), kursus kelompok belajar, dan sebagainya. 

Menurut Tirtarahardja (2008:164) secara umum fungsi lingkungan 

pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai 

lingkungan sekitarnya (fisik, sosial dan budaya), utamanya berbagai sumber daya 

pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. 

Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses 

pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui proses 

pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan 

lingkungannya akan berlangsung secara  alamiah dengan konsekuennsi bahwa 

tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan 

mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang 

pencapaian tujuan secara optimal, dan dalam waktu serta dengan daya/dana yang 

seminimal mungkin. Dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia 

makin lama semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap 

lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 

mestinya. 

Masyarakat akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap 

individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan 

yang berbeda-beda. Untuk itu proses pendidikan harus berfungsi untuk 
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mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan 

individu untuk peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini 

pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan 

keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua 

fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat 

yang masih primitif. Pada masyarakat yang sudah maju, fungsi kedua dari 

pendidikan hampir sepenuhnya diambil alih oleh lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan formal berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan 

pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan 

anak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

2.4 Pengaruh Lingkungan Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Siswa 

2.4.1 Lingkungan Keluarga 

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 ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan 

sejak dalam kandungan pertama kali adalah keluarga (Munib 2009:77). Menurut 

Wang, Wildman, dan Calhoun (Ibtesam halawah, 2007:93) mengatakan “ parental 

influence has been identifiet as an important factor affecting student achievement. 

Result indicate that parent education and encouragement are strongly related to 

improved student achievement” (pengaruh orang tua telah teridentifikasi sebagai 

suatu faktor penting yang mempengaruhi siswa berprestasi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa oranng tua, pendidikan dan dorongan kuat terkait dengan 
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peningkatan prestasi siswa). Dan menurut Baumrind ( Pedro F. Casanova, dkk., 

2005: 423) mengatakan “current evidence suggests that the influence of parents 

on adolescents is not limited to a close family context, but also extends to the 

school environment” ( sekarang bukti menunjukkan bahwa pengaruh orangtua 

pada remaja tidak terbatas ke konteks keluarga dekat, tetapi juga meluas 

kelingkungan sekolah).  

Keluarga merupakan pengelompokkan primer yang terdiri dari sejumlah 

kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti 

(nucleus family: ayah, ibu, dan anak), ataupun keluarga yang diperluas (disamping 

inti, ada orang lain: kakek/nenek, adik/ipar, pembantu, dan lain-lain). Pada 

umumnya jenis kedualah yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. 

Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak, namun pada akhirnya seluruh anggota keluarga 

itu ikut berinteraksi dengan anak. Di samping faktor iklim sosial, faktor-faktor 

lain dalam keluarga ikut pula mempengaruhi perkembangan anak, seperti 

kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahan, dan sebagainya. Dengan 

kata lain, tumbuh kembangnya anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan 

kondisi keluargnya. 

Perkembangan kebutuhan dan aspirasi individu maupun masyarakat, 

menyebabkan peran keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya juga mengalami 

perubahan. Seperti telah dikemukakan pada mulanya, keluarga yang terutama 

berperan baik pada aspek pembudayaan, maupun penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan. Dengan meningkatnya kebutuhan dan aspirasi anak, maka keluarga 
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pada umumnya tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, sebagian dari tujuan 

pendidikan itu akan dicapai melalui jalur pendidikan sekolah ataupun jalur 

pendidikan luar sekolah lainnya (kursus, kelompok belajar, dan sebagainya). 

Bahkan peran jalur pendidikan sekolah makin lama makin penting, khususnya 

yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Hal ini tidak berarti 

bahwa keluarga dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pendidikan anaknya 

itu, karena keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pusat 

pendidikan lainnya (sekolah dan masyarkat). 

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Tirtarahardja 2008:169), suasana 

kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan 

pendidikan orang-seorang (pendidikan individual) maupun pendidikan sosial. 

Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk 

melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh, tidak  saja 

bagi kanak-kanak tapi juga bagi para remaja. Dalam jurnalnya (Ibtesam 

Halawah,2007: 91) mengatakan “ the family is the primary social system for 

children” (keluarga adalah system sosial utama anak-anak). Peran orang tua dalam 

keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Pada 

umumnya kewajiban ibu bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai suatu 

tradisi. Bukan hanya ibu bapak yang beradab dan berpengetahuan saja yang dapat 

melakukan kewajiban mendidik anak-anaknya, akan tetapi rakyat desa pun 

melakukan hal ini. Mereka senantiasa melakukan  usaha yang sebaik-baiknya 

untuk kemajuan anak-anaknya. Memang manusia mempunyai naluri pedagogis, 
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yang berarti bahwa buat ibu bapak perilaku pendidikan itu merupakan akibat 

“naluri” untuk melanjutkan keturunan. 

2.4.1.1 Faktor-faktor Keluarga 

Slameto (2010:60) menyatakan anak akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut 

apabila dapat menjalankan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing 

dengan baik, kemungkinan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang dapat 

mendorong anak untuk lebih giat belajar. 

2.4.1.1.1 Cara Orang Tua Mendidik Anak 

Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo (dalam Slameto 

2010:61) yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama. Keluarga yang sehat, besar artinya untuk pendidikan dalam 

ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan ukuran besar yaitu pendidikan 

bangsa, negara dan dunia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

peranan keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Cara orang tua dalam 

mendidik anak sangat berpengaruh terhadap belajarnya.  

Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan 

sama sekali akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 
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mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, 

tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan yang dialami dalam belajar 

dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam 

belajarnya. Mungkin anak sendiri sebenarnya pandai, tetapi karena cara belajarnya 

tidak teratur, akhirnya mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan akhirnya 

anak malas belajar. Hasil yang didapatkan tidak memuaskan atau mungkin gagal 

dalam studinya. Hal ini terjadi pada anak yang kedua orang tuanya terlalu sibuk 

mengurus pekerjaan mereka atau kedua orang tuanya memang tidak mencintai 

mereka. 

Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik anak 

yang tidak baik. Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati 

untuk memaksa anak belajar, bahkan membiarkan saja anaknya dengan alasan 

segan, adalah tidak benar. Mendidik anak dengan cara memperlakukannya dengan 

terlalu keras, memaksa dan mengejar-ngejar anaknya untuk belajar, adalah cara 

mendidik yang juga salah. Dengan demikian anak tersebut diliputi ketakutan dan 

akhirnya benci terhadap belajar. Orang tua yang demikian biasanya menginginkan 

anaknya mencapai hasil yang sangat baik. Disinilah bimbingan dan penyuluhan 

memegang peranan yang penting, anak yang mengalami kesukaran-kesukaran di 

atas dapat ditolong dengan memberikan bimbingan belajar yang sebaik-baiknya. 

Tentu saja keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

bimbingan tersebut. 
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Kegiatan mendidik anak banyak diartikan sebagai usaha dalam 

pengasuhan anak. Orang tua sebagai pendidik memilih pola asuh yang sesuai 

dalam mempengaruhi perkembangan anak, serta membimbingnya kepada 

kehidupan yang layak dan bermartabat. Proses pengasuhan selalu bersifat dinamis 

dalam mencari bentuk atau pola asuh yang lebih efektif dan baik. Pengasuhan 

yang baik adalah pengasuhan yang sesuai dengan kondisi psikologis dengan 

unsur-unsur seperti kejujuran, empati, mengendalikan diri sendiri, kebaikan hati, 

kerja sama, pengendalian diri, dan kebahagiaan. Pengasuhan yang baik adalah 

pengasuhan yang membantu anak berhasil di sekolah, mendukung  perkembangan 

keingintahuan intelektual, motivasi belajar, dan keinginan untuk mencapai 

sesuatu. Pengasuhan yang baik adalah yang menjauhkan anak dari prilaku anti 

sosial, melakukan pelanggaran hukum ringan, serta pemakaian narkoba dan 

alkohol. Pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang membantu melindungi 

anak dari berkembangnya keresahan, depresi, gangguan makan dan berbagai 

masalah psikologi lain. 

Tingkah laku orang tua selalu menjadi tolak ukur anak dalam proses 

pendidikan dalam keluarga. Anak akan meniru orang tua dalam bersikap dan 

berperilaku baik hal tersbut disadari ataupun tidak. Semenjak dilahirkan ke dunia, 

anak akan meniru prilaku orang tua dan tak ada yang dapat dilakukan orang tua 

untuk mencegah hal tersebut. Kecenderungan seorang anak menirukan segala 

sesuatu yang muncul dari prilaku orang tua disebabkan karena mereka memiliki 

keinginan yang kuat untuk tumbuh berkembang menjadi seperti ibu dan ayahnya. 

Tidak jarang kita jumpai orang tua  yang melarang anaknya bertindak agresif, 
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namun tidak disadari orang tua tersebut melakukannya sehingga tidak menutup 

kemungkinan anak itu melakukan tindakan yang sama pada teman atau pun 

keluarga yang lain. 

 Peran orang tua untuk membimbing anaknya agar tidak putus asa atau 

malas belajar adalah dengan membimbing atau memperhatikan aktifitas belajar 

anak di rumah. Orang tua wajib dengan keikutsertaannya dalam membantu 

mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, agar anak akan merasa diperhatikan 

dan mendapat bimbingan. Perhatian dan bimbingan ini jangan menjadikan orang 

tua mendidik anak dengan cara memanjakannya karena orang tua yang terlalu 

kasihan terhadap anaknya, tak sampai hati memaksa anaknya untuk belajar, 

bahkan dibiarkan saja anaknya tidak belajar dengan alasan segan adalah tidak 

benar, karena jika hal itu dibiarkan berlarut-larut anak menjadi nakal, berbuat 

seenaknya saja pastilah belajarnya menjadi kacau.  

Mendidik anak dengan cara memperlakukannya dengan terlalu keras, 

memaksa dan mengajar anaknya untuk belajar adalah cara mendidik anak yang 

juga salah, anak akan merasa tertekan, ketakutan dan ganguan jiwa yang lain, 

maka bimbingan dari perhatian orang tua harus mempunyai proporsi yang sesuai 

sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar tumbuh 

dalam diri anak. Hal inilah yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar anak. 

Orang tua perlu menggali apakah anak memiliki kesulitan di sekolah. Hal ini bisa 

ditanyakan langsung pada si anak, atau melalui komunikasi dengan gurunya. 

Setelah mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak, maka orang tua 

harus berusaha untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh oleh 
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putra-putrinya. Untuk bisa mengatasi kesulitan putra-putrinya, orangtua harus 

mempunyai kedekatan dengan mereka, agar anak-anak dapat merasakan perhatian 

dan bimbingan dari orang tua. Pertolongan yang dilakukan oleh orang tua dalam 

proses belajar putra--putrinya akan menimbulkan motivasi yang besar belajarnya. 

Hal ini yang akan menjadikan anak berhasil dalam mencapai hasil belajar yang 

ingin dicapai yaitu hasil yang setinggi-tingginya. Bimbingan orang tua dalam 

belajar anak sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Pengawasan orang tua 

dalam belajar anak dirumah menyebabkan anak dapat belajar dengan penuh 

kedisiplinan. Orang tua tidak harus membiarkan anaknya atau memanjakannya 

bahkan merasa bahkan merasa kasihan untuk belajar karena hal ini bertujuan 

untuk menjadikan untuk anak mempunyai wawasan yang berguna bagi 

kehidupannya dimasa yang akan datang. 

Tugas mendidik dan mengasuh anak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan 

dalam keluarga, seperti pendidikan ketrampilan, pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman. Oleh sebab itu keluarga membutuhkan lembaga pendidikan lain 

yaitu pendidikan sekolah. Dengan demikian pendidikan di sekolah merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan keluarga. Pendidikan di 

sekolah juga merupakan penghubung antara kehidupan anak dalam keluarga dan 

kehidupan di masyarakat. Akan tetapi masuknya anak ke pendidikan sekolah tidak 

berarti orang tua telah selesai dalam pengasuhan, justru sekolah menjadi mitra 

bagi orang tua dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada seiring 

kegiatan pengasuhan tersebut. Orang tua akan menjadi lebih yakin dan mantap 

dalam mengikuti perkembangan anaknya. Rasa yang sama juga akan muncul pada 
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diri anak seiring keikutsertaan orang tua dalam pendidikan sekolah. Hal penting 

yang dapat dilihat dari keikutsertaan orang tua dalam pendidikan sekolah adalah 

orang tua dapat mengetahui segala bentuk permasalahan anak di sekolah sehingga 

dapat bekerjasama  dengan guru untuk menyelesaikannya. 

Keterlibatan orang tua dalam sekolah bukan hanya dengan ikut membantu 

anak dalam mengerjakan tugas rumahnya, melainkan lebih pada hubungan wali 

siswa-sekolah, baik pada komite sekolah, bimbingan penyuluhan atau hal-hal 

yang berkenaan dengan pendidikan anak di sekolah. Perhatian orang tua terhadap 

anak dapat diwujudkan dengan membangun kebiasaan bekerja secara teratur dan 

disiplin pada setiap tugas dan kewajiban sebagai seorang siswa. Adapun dalam 

lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman sebaya memiliki 

pengaruh yang kuat pada prilaku anak. Orang tua hendaknya dapat memberikan 

perhatian yang baik pula. Pada masa kecil orang tua dapat mengatur pergaulan 

anak dan mengarahkannya kepada teman-teman yang dianggap baik. Begitu pula 

pada masa remaja orang tua dapat mengarahkan agar bergaul dengan anak-anak 

yang telah jelas memiliki latar belakang baik dan prilkau yang baik pula. 

2.4.1.1.2 Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain juga turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu 

misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian ataukah 

diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, sikap acuh tak acuh dan 

sebagainya. Begitu juga jika relasi anak dengan saudarnaya atau dengan anggota 
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keluarga yang lain tidak baik, akan dapat menimbulkan problem yang sejenis. 

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang 

baik di dalam keluarga tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang 

penuh pengertian dan kasih sayang disertai dengan bimbingan dan bila perlu 

hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri. 

2.4.1.1.3 Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah 

juga merupakan faktor yang tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah 

yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada 

anak yang belajar. Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga yang besar yang 

terlalu banyak penghuninya. Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi 

pertengkaran antaranggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebabkan anak 

menjadi bosan dirumah, suka keluar rumah, akibatnya belajarnya kacau. 

Rumah yang sering dipakai untuk keperluan-keperluan, misalnya untuk 

resepsi, pertemuan, pesta-pesta, upacara keluarga dan lain-lain dapat mengganggu 

belajar anak. Rumah yang bising dengan suara radio, tape recorder atau TV pada 

waktu belajar, juga mengganggu belajar anak, terutama untuk berkonsentrasi. 

Semua contoh di atas adalah suasana rumah yang memberi pengaruh negatif 

terhadap belajar anak. Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram. Di dalam suasana rumah yang tenang 

dan tenteram selain anak betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan 

baik (Slameto 2010:63). 
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2.4.1.1.4 Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, 

perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti 

ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. 

Fasilitas itu hanya terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak 

hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok kurang terpenuhi, akibatnya 

kesehatan akan terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu. Akibat yang lain 

anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa kurang percaya diri. 

Bahkan anak harus bekerja mencari nafkah membantu orang tuanya walaupun 

sebenarnya belum saatnya untuk bekerja, hal ini juga dapat mengganggu belajar 

anak. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang 

serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, 

justru keadaan yang seperti itu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat 

dan akhirnya sukses belajar dan memperoleh hasil belajar yang baik (Slameto 

2010:63). Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua lebih sering mempunyai 

kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan 

berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada 

belajar hal ini juga dapat mengganggu belajar anak. 

Since Coleman’s (1966) landmark study on Equality of Educational 

Opportunity,socioeconomic status has been seen as a strong predictor of student 

achievement. Coleman asserted that the influence of student background was 

greater than anything that goes on within schools. Terjemahan: sejak Coleman 



41 
 

 

(1966) studi penting tentang Pendidikan Kesetaraan, status sosial ekonomu telah 

dilihat sebagai prediktor kuat hasil belajar. Coleman menegaskan bahwa pengaruh 

latar belakang mahasiswa lebih besar daripada apapun yang terjadi di dalam 

sekolah-sekolah (Thomas 2003:1).  

The issue of socioeconomic status and its relationship to student 

achievement is more complex, the relationship can be explored on various unit 

levels, from that of nations and states, districts, and schools, and on to classes and 

individual students. Darling-Hammond (1999) concluded that poverty was 

significantly and negatively correlated with student outcomes at the state level. 

Terjemahan: masalah status sosial ekonomi dan hubungannya dengan prestasi 

belajar lebih komplek, hubungan dapat digali pada berbagai tingkat unit dan 

individu siswa. Menyimpulkan bahwa kemiskinan secara signifikan dan 

berkorelasi dengan prestasi belajar siswa (Thomas 2003:2) 

Kondisi ekonomi pada umumnya berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa. Dengan anggaran yang semakin tinggi, maka siswa dapat 

melengkapi buku dan sarana belajar lainnya. Siswa juga dapat menambah jam 

belajar melalui les atau memanfaatkan jasa bimbingan belajar yang ada. Siswa 

yang berada dalam kondisi ekonomi yang baik biasanya mendapatkan fasilitas 

belajar yang memadai dari kedua orang tuanya. Sedangkan siswa yang berada 

dalam kondisi ekonomi yang kurang baik biasanya mendapatkan fasilitas belajar 

seadanya dari kedua orang tuanya. 
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2.4.1.1.5 Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Perlu ditanamkan kebiasaan yang baik pada anak agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas 

bahwa lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang sangat penting dan 

menentukan belajar anak, karena itu tugas pendidikan adalah mencari cara, 

membantu para orang tua terutama ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik 

anak-anaknya dengan optimal. Anak-anak yang biasa turut serta mengerjakan 

segala sesuatu di dalam keluarganya, dengan sendirinya mengalami dan 

mempraktekkan bermacam-macam kegiatan yang sangat bermanfaat bagi 

pendidikan watak dan budi pekerti seperti kejujuran, keberanian, ketenangan, dan 

sebagainya. Keluarga juga membina dan mengembangkan perasaan sosial anak 

seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, tenggang rasa, menolong orang lain, 

hidup damai, dan sebagainya. Jelas bahwa lingkungan keluarga bukan puast 

pendidikan watak pribadi saja, tetapi pendidikan sosial. Di dalam keluargalah 

tempat menanam dasar pembentukan watak anak-anak. Deccroly (dalam 

Tirtarahardja 2008:170) mengemukakan bahwa 70% dari anak-anak yang jatuh ke 

jurang kejahatan berasal dari keluarga yang rusak kehidupannya. Oleh karena itu 

untuk memperbaiki keadaan masyarakat maka perlu adanya perbaikan dalam 

pendidikan keluarga. Karena dari keluarga seorang anak akan mendapat 

pendidikan baik watak maupun sosial dan dari keluarga pula belajar serta hasil  

anak akan sangat dipengaruhi.  
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2.4.2 Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk 

melaksanakan pendidikan. Seiring kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi 

memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin 

maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan 

generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakatnya itu. 

2.4.2.1 Faktor-faktor Sekolah 

Menurut Slameto (2010:64) menyatakan faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode mengajar. 

2.4.2.1.1 Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara yang harus dialui dalam mengajar. 

Menurut Ign. S. Ulih (dalam Slameto 2010:65) mengajar adalah menyajikan 

bahan mata kuliah oleh orang kepada orang lain agar orang lain itu menerima, 

menguasai, dan, mengembangkannya. Di dalam lembaga pendidikan, orang lain 

yang disebut di atas disebut sebagai murid/siswa dan mahasiswa, yang dalam 

proses belajar agar dapat menerima, menguasai dan lebih-lebih mengembangkan 

bahan pelajaran itu, maka cara-cara mengajar serta cara belajar harus tepat, efisien 

serta seefektif mungkin.  

Metode adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum yang berfungsi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan (Rohani dalam Erni 2007:38). Semakin baik 
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suatu metode semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Metode yang bervariasi 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Seorang guru tidak dapat 

melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar . 

Metode pembelajaran menurut Ahmadi (dalam Erni 2007:38) adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru 

atau instruktur. Dalam pengertian lain adalah teknik penyajian yang dikuasai guru 

untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, 

baik secara individual atau secara kelompok, agar pelajaran tersebut dapat diserap, 

dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan bila 

penggunaannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan situasi yang mendukungnya. 

Oleh karena itu, kompetensi guru dalam hal ini sangat diperlukan untuk memilih 

metode yang tepat. Sebab pemlihan dan penggunaan metode yang bervariasi tidak 

selamanya menguntungkan bila guru mengabaikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi 

misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran 

sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa 

dan atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang 

senang terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. 
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Untuk melakukan perubahan dalam proses pendidikan, maka dibutuhkan 

metode yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik. Hal ini penting sebab 

ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar anak didik. Pengaruh 

metode pembelajaran terhadap hasil belajar dapat dilihat secara 

berkesinambungan sebab pendidikan adalah sebuah proses. Tidak heran jika di 

dalam sebuah proses pendidikan dan pembelajaran, metode pembelajaran harus 

dikuasai oleh guru. Semakin menguasai metode, semakin jelas pengaruh metode 

pembelajaran terhadap hasil belajar anak didik. Tetapi, kita juga perlu 

memperhatikan kondisi anak didik. Guru harus mampu untuk memilih dan 

memilah metode yang sesuai dengan kondisi anak didiknya. Pengaruh metode 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah teknik yang diterapkan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Hal ini karena proses pembelajaran itu merupakan proses 

transfer ilmu dari guru ke anak didik dan untuk hal tersebut harus ada teknik 

khusus agar efektif. Jika metode pembelajaran yang kita terapkan tepat, maka 

hasil pembelajaran jelas maksimal. Metode yang tepat akan menyebabkan anak 

didik merasa nyaman dan dapat berkonsentrasi pada saat proses belajar. Mereka 

merasa ada kesinergisan antara proses di luar dan di dalam dirinya. Hal ini 

menyebabkan anak didik lebih konsen mengikuti proses pendidikan 

danpembelajaran. Untuk melaksanakan proses pembelajaran, dalam rencana 

pembelajaran yang dibuat, guru harus diberikan informasi metode yang diterapkan 

untuk materi pelajaran tertentu. Setiap metode berbeda untuk setiap materi 

file:///D:\skripsi\JADI\poposalku\zzzz\cara%20belajar\PENGARUH%20METODE%20PEMBELAJARAN%20TERHADAP%20PRESTASI%20BELAJAR%20%20%20%20Pengaruh%20Met_files\PENGARUH%20METODE%20PEMBELAJARAN%20TERHADAP%20PRESTASI%20BELAJAR%20%20%20%20Pengaruh%20Met.htm
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pelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah efektif yang diterapkan oleh guru 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran agar didapatkan hasil pembelajaran 

maksimal. Dengan metode pembelajaran ini, maka guru berharap anak didik dapat 

tidak terpecah konsentrasinya oleh pengaruh dari luar. 

2.4.2.1.2 Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan 

dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas (belajar tuntas). 

Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, 

sosialemosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap 

memasuki pendidikan dasar. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran 

itu. Maka jelas bahwa kurikulum mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang 

kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik 

itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai 

bakat minat dan perhatian siswa. 

2.4.2.1.3 Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut 

juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Di dalam relasi (guru 

http://www.anneahira.com/metode-penulisan.htm
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dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-

baiknya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya. Ia 

segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya akibatnya pelajaran yang 

diterima tidak maksimal. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara 

akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa 

jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar (Slameto 

2010:67). 

2.4.2.1.4 Relasi Siswa dengan Siswa 

Menurut Slameto (2010:66) guru yang kurang mendekati siswa dan 

kurang bijaksana, tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada kelompok yang 

saling bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan 

masing-masing siswa tidak tampak. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau 

tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri 

atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. 

Akibatnya masalah semakin parah dan akan mengganggu belajar siswa. Terlebih 

jika siswa menjadi malas untuk masuk sekolah dengan alasan yang tidak-tidak 

karena di sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-

temannya. Menciptakan relasi yang baik antar siswa sangat perlu agar dapat 

memberi pengaruh positif terhadap belajar siswa. 
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2.4.2.1.5 Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan 

dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam mengelola seluruh staff 

beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim BP dalam pelayanannya kepada 

siswa. Seluruh staff sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin 

membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi pengaruh yang 

positif terhadap belajarnya. Banyak sekolah yang dalam pelaksanaan disiplin 

kurang, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam belajar, kurang bertanggung 

jawab, karena bila tidak melaksanakan tugas tidak ada sanksi. Siswa harus disiplin 

di dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan sehingga siswa 

belajar lebih maju. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta staff yang lain 

disiplin juga. 

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk dapat melakukan perubahan pada 

siswa. Perubahan ini merupakan perubahan mendasar sebab terkait dengan sikap 

dan kompetensi siswa. Dengan berbagai cara guru membimbing siswa agar dapat 

mencapai tingkat kemampuan tertinggi. Namun, semua itu sangat tergantung pada 

tingkat kedisiplinan siswa dalam belajar. Dan, menurut penelitian memang ada 

pengaruh disiplin terhadap hasil belajar siswa. Anak-anak yang disiplin dalam 

belajar mempunyai tingkat kompetensi lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang 

tidak disiplin. 

http://www.anneahira.com/prestasi-belajar-siswa.htm
http://www.anneahira.com/penelitian.htm
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Pengaruh disiplin terhadap hasil belajar siswa memang sangat jelas. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa disiplin artinya ketaatan kita terhadap satu 

kesepakatan yang telah kita buat untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini 

hasil belajar siswa.  Dalam kehidupan kita berlaku satu konsep dasar bahwa siapa 

yang lebih patuh terhadap keputusan bersama, maka dia akan mendapatkan yang 

diinginkan. Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan merupakan harga mati yang 

harus dibayar oleh siswa. Kita tidak dapat menerima penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itulah, maka di dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran kita mengenal adanya reward dan 

punishment. Kedua hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh 

siswa. Dalam konteks kegiatan pembelajaran agar hasil dapat bertahan atau 

meningkat, maka kita memang harus menerapkan disiplin yang ketat. Hal ini 

mengikuti pengalaman bahwa pengaruh disiplin terhadap hasil belajar siswa 

sangat menentukan keberhasilan beajar siswa. Sementara kita berharap para siswa 

berhasil dalam mengikuti prosespendidikan dan pembelajaran. 

Dalam proses pendidikan, yaitu mengarahkan perubahan pola sikap dan 

cara hidup serta kompetensi diri harus dilakukan dengan tingkat yang tinggi, dan 

memang harus dipaksakan agar menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi 

kebutuhan untuk mencapai tujuan hidupnya. Tanpa pemaksaan, maka kedisiplinan 

tidak akan tercapai dan pengaruh disiplin terhadap hasil belajar siswa tidak dapat 

kita jadikan sebagai jalan membimbing belajar siswa di sekolah. Kedisiplinan 

yang telah menjadi kebutuhan hidup akan membawa kita pada kondisi terbaik dan 

mengarah pada tujuan yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan-pun, ini 
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terutama sekali, kedisiplinan merupakan faktor utama untuk mencapai 

keberhasilan belajarnya. Kita mengetahui bahwa pengaruh disiplin terhadap hasil 

belajar siswa memang sangat tinggi sehingga dibutuhkan kesadaran setiap siswa 

untuk mengikuti kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Semua itu harus diawali 

dengan pemaksaan terhadap pola hidup siswa dan semua sivitas sekolah. 

2.4.2.1.6 Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa 

untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat 

akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan 

menjadi lebih giat dan lebih maju. Alat pelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan pada waktu kegiatan pembelajaran. Alat-alat pelajaran yang lengkap 

dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan perkuliahan yang diberikan 

kepada siswa. Jika siswa mudah menerima materi pelajaran dan mudah 

menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. Alat-alat 

yang dapat membantu memperlancar belajar siswa misalnya buku-buku di 

perpustakaan, laboratorium, atau media pembelajaran lain. 

Pada kenyataannya dengan banyaknya tuntutan yang masuk sekolah, maka 

memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar siswa dalam jumlah yang 

besar pula, seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium atau media-media 

lain. Kebanyakan sekolah masih kurang memiliki media dalam jumlah maupun 

http://www.anneahira.com/sekolah-menengah-musik.htm
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kualitasnya. Sehingga perlu diusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap agar 

guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran 

dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

 Apabila sarana dan prasarana tidak menunjang akan dapat menyebabkan 

proses belajar mengajar terganggu atau tidak optimal. Untuk memperoleh hasil 

yang baik dari suatu kegiatan belajar perlu didukung oleh alat-alat yang lengkap. 

Alat-alat yang lengkap ini berfungsi untuk membantu kelancaran bahan pelajaran 

yang disajikan, sehingga siswa lebih mudah dalam menguasai suatu materi 

pelajaran. 

Fasilitas belajar merupakan salah satu faktor eksternal untuk mendukung 

hasil belajar siswa di sekolah. Fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan melancarkan pelaksanaan sesuatu usaha. Fasilitas belajar sangat 

penting dalam proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan pengajaran dan 

juga dapat menimbulkan minat dan perhatian dari siswa untuk mempermudah 

penyampaian materi pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar memerlukan 

adanya fasilitas agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan teratur. Fasilitas 

dalam kegiatan belajar mengajar tersebut antara lain berupa ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium, media penyampaian materi dan lain sebagainya. 

Fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum bisa dimanfaatkan 

secara optimal oleh para siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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2.4.2.1.7 Waktu Sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, waktu tersebut bisa pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu sekolah juga 

mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah pada sore 

hari sebenarnya kurang efektif. Karena siswa yang seharusnya beristirahat tetapi 

terpaksa masuk sekolah, hingga mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan 

sebagainya. Sebaliknya siswa yang belajar di pagi hari, pikiran masih segar, 

jasmani dalam kondisi yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi badan 

sudah lemah/lelah, misalnya pada siang hari, akan mengalami kesulitan di dalam 

menerima pelajaran. Kesulitan itu disebabkan karena siswa sulit berkonsentrasi 

dan berpikir pada kondisi badan yang lemah tadi. Jadi memilih waktu sekolah 

yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. 

2.4.2.1.8 Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Menurut Slameto (2008:68) guru yang berpendirian untuk 

mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. 

Akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Jika banyak siswa 

yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu 

merasa senang. Tetapi berdasarkan teori belajar, yang mengingat perkembangan 

psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. 

Guru dalam menuntut penguasaan meteri harus sesuai dengan kemampuan siswa 

masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. 
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2.4.2.1.9 Keadaan Gedung 

Bangunan sekolah adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di 

atas lahan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran pada pendidikan formal.  

Jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing 

menuntut keadaan gedung harus memadai di dalam setiap kelas. Bagaimana dapat 

belajar dengan baik jika keadaan kelas tidak memadai bagi siswa. Kelas menjadi 

bising dan suara guru kurang jelas didengarkan oleh sebagian siswa yang ada di 

belakang sendiri. Apalagi jika siswa yang ada di belakang ramai sendiri, tentu hal 

ini akan menggangu aktifitas pembelajaran. Kondisi bangunan gedung baik ruang 

kelas ataupun ruang lainnya tidak kalah penting bagi pencapaian hasil belajar 

siswa. Siswa tidak boleh cemas mengenai kemungkinan robohnya bangunan atau 

terganggu oleh ruang kelas yang pengap atau kurang cahayanya. Semakin nyaman 

keadaan gedung tempat belajar, akan semakin semangat pula siswa dalam belajar. 

2.4.2.1.10 Metode Belajar 

Cara belajar merupakan suatu cara bagaimana siswa melaksanakan 

kegiatan belajar misalnya bagaimana mereka mempersiapkan belajar, mengikuti 

pelajaran, aktivitas belajar mandiri yang dilakukan, pola belajar mereka, cara 

mengikuti ujian. Kualitas cara belajar akan menentukan kualitas hasil belajar yang 

diperoleh. Cara belajar yang baik akan menyebabkan berhasilnya belajar, 

sebaliknya cara belajar yang buruk akan menyebabkan kurang berhasil atau 

gagalnya belajar. Buruknya cara belajar merupakan salah satu faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar sehingga menyebabkan menurunnya mutu pendidikan. 
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Faktor cara belajar yang buruk merupakan penyebab masih cukup banyaknya 

siswa yang sebenarnya pandai tetapi hanya meraih hasil yang tidak lebih baik dari 

siswa yang sebenarnya kurang pandai tetapi mampu meraih hasil yang tinggi 

karena mempunyai cara belajar yang baik.  

Banyak siswa melakukan cara belajar yang salah. Dalam hal ini perlu 

pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil 

belajar siswa itu. Juga dalam pembagian waktu untuk belajar. Kadang-kadang 

siswa belajar tidak teratur, atau terus-menerus, karena besok ada ujian. Dengan 

belajar demikian siswa akan kurang istirahat, bahkan mungkin dapat jatuh sakit. 

Maka perlu belajar teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar. 

2.4.3 Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat apabila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan 

manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi. Bila 

dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang 

dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai 

pada yang berpendidikan tinggi. Ia adalah laboratorium besar tempat para 

anggotanya mengamalkan semua keterampilan yang dimilikinya. Dilihat dari 

lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan nonformal 

yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh 

anggotanya, teteapi tidak sistematis. Secara fungsional masyarakat menerima 

semua anggotanya yang pluralistik (Majemuk) itu dan mengarahkan menjadi 
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anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para 

anggotanya yaitu kesejahteraan mental spiritual dan fisikal atau kesejahteraan 

lahir dan batin. Jika di lembaga pendidikan pendidikannya adalah guru. Maka di 

masyarakat yang menjadi pendidikannya adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi lanjutan yang 

diletakkan dasar-dasar oleh keluarga dan juga sekolah sebelum mereka masuk 

kedalam masyarakat. Masing-masing anggotanya dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama melalui institusi 

atau lembaga yang dipimpinnya. 

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah 

pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila 

dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan 

sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya 

Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah 

salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang 

diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, di masyarakatlah 

orang akan meneruskanya hingga akhir hidupnya. Segala pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan 

sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. 

Menurut Fuad (dalam Minarni 2006:30), tanggung jawab masyarakat 

terhadap pendidikan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas tanggung jawab 

pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Hal ini disebabkan faktor waktu, 

hubungan, sifat dan isi pergaulan yang terjadi di dalam masyarakat. Waktu 
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pergaulan terbatas, hubunganya hanya pada waktu-waktu tertentu, sifat 

pergaulanya bebas, dan isi sangat kompleks dan beraneka ragam. Meskipun 

demikian, masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan 

pendidikan nasional. Peran masyarakat itu antara lain menciptakan suasana yang 

dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan 

pendidikan non-pemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana 

dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 Menurut Tirtarahardja (2008:178) kaitan antara masyarakat dan 

pendidikan  dapat ditinjau dari tiga segi, yakni: 

a. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan 

(jalur sekolah dan jalur luar sekolah) maupun yang tidak dilembagakan (jalur 

luar sekolah). 

b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik 

langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 

c. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (by 

design) maupun yang dimanfaatkan (utility). Perlu pula diingat bahwa 

manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya 

memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu unutk meningkatkan 

dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan 

memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam 

bekerja, bergaul, dan sebagainya. 
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Berdasarkan tiga hal tersebut di atas, yang kedua dan ketigalah yang 

terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. 

Namun perlu ditekankan bahwa tiga hal tersebut hanya dapat dibedakan, 

sedangkan dalam kenyataan sering sukar dipisahkan. 

2.4.3.1 Faktor-faktor Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

Masyarakat tempat anak bergaul dengan anak-anak lain atau teman sebaya dan 

orang dewasa lainnya merupakan lingkungan perkembangan yang memiliki peran 

dan pengaruh dalam pembentukan kepribadian, perilaku dan belajar anak. 

Pengalaman-pengalaman interaksional anak akan memberikan kontribusi 

tersendiri dalam proses pembentukan perilaku, perkembangan anak, serta belajar 

anak. 

Menurut Slameto (2010:70) faktor-faktor dalam masyarakat yang 

mempengaruhi belajar yaitu kegitan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.4.3.1.1 Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam masyarakat yang 

terlalu banyak, misalnya beorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan 

lain-lain, belajarnya akan terganggu apalagi jika tidak bisa mengatur waktu. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat perlu dibatasi agar tidak mengganggu belajar 
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siswa. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar, kegiatan itu 

misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja, kelompok diskusi dan lain 

sebagainya. 

2.4.3.1.2 Mass Media 

Media massa juga termasuk faktor lingkungan yang dapat merubah atau 

mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak melalui proses-proses. Anak 

akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat 

berdampak baik positif maupun negatif bagi anak. Semakin canggihnya suatu 

media massa, semakin terasa pula dampak yang kita rasakan. Sebagai contoh 

adanya televisi, anak akan lebih menghabiskan waktunya untuk bermain game dan 

menonton televisi daripada belajar. Hal ini dapat berdampak buruk bagi anak. 

Hal-hal yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, 

buku-buku, komik-komik, dan lain-lain. Semuanya itu ada dan beredar dalam 

masyarakat. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan 

juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh 

jelek terhadap siswa. Sebagai contoh, siswa yang suka menonton film atau 

membaca cerita detektif, pergaulan bebas, percabulan, akan cenderung berbuat 

seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh dari jalan 

ceritanya. Jika tidak ada control dan pembinaan dari orang tua (bahkan pendidik), 

pastilah semangat belajarnya menurun dan bahkan mundur. Maka siswa perlu 
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mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak orang tua 

dan pendidik, baik di dalam, keluaarga, sekolah, masyarakat. 

2.4.3.1.3 Teman Bergaul 

Pengaruh teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada 

yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri 

siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang 

bersifat buruk juga. Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka begadang, 

keluyuran, pecandu rokok, film, minum-minum, bahkan teman lawan jenis yang 

pemabuk, amoral dan lain-lain, pasti akan menyeret siswa ke ambang bahaya 

sehingga belajarnya jadi berantakan. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka 

perlu diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik, pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus bijaksana 

yaitu jangan terlalu ketat tetapi juga jangan terlalu lengah. 

2.4.3.1.4 Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, 

suka mencuri dan mempunyai kebiasaan tidak baik, akan berpengaruuh jelek 

terhadap anak atau siswa yang berada di situ. Anak atau siswa tertarik untuk ikut 

berbuat seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya belajarnya 

akan terganggu bahkan siswa akan kehilangan semangat belajar karena perhatian 

yang semula terpusat kepada pelajaran berpindah ke perbuatan-perbuatan yang 

selalu dilakukan orang-orang di sekitarnya yang tidak baik tadi. Sebaliknya jika 
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lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar yang baik-baik, mereka 

mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya, anntusias dengan cita-cita masa 

depan anaknya, anak atau siswa akan terpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan 

oleh orang-orang lingkungannya sehingga akan berbuat sperti mereka. Pengaruh 

tersebut dapat mendorong semangat siswa untuk belajar lebih giat lagi. 

Mengusahakan lingkungan yang baik sangat diperlukan agar dapat memberi 

pengaruh yang  positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat belajar dengan 

sebaik-baiknya.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Penelitian Hasil 

1. Tri Minarni 

(2006) 

Pengaruh Disiplin Dan Lingkungan 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas 

VIII Semester I SMP Negeri 11 

Semarang Tahun Ajaran 2004/2005 

Ada Pengaruh Positif 

Antara Disiplin dan 

Lingkungan Belajar 

terhadap Prestasi 

Belajar Siswa. 

2. Ahmad 

Mahfudi 

(2008) 

Pengaruh Lingkungan Sosial 

Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang Tahun 

2007 

Ada Pengaruh antara 

Lingkungan Sosial 

terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa Geografi 

Sumber: Jurnal Skripsi 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, hal yang membedakan dengan penelitian 

ini adalah populasi serta variabel penelitian. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Masyarakat pada umumnya, siswa dan guru pada khususnya selalu 

menginginkan hasil belajar yang baik. Namun untuk mencapai hasil belajar yang 

baik dipengaruhi oleh banyak faktor, yang secara garis besar terdiri dari dua faktot 

yaitu faktor internal dan faktor eksternall. Menurut Slameto (2010:54-72) faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar yang terdiri dari faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang 

mempengaruhi dalam belajar yang ada diluar individu yang terdiri dari faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Lingkungan dimana seorang siswa tinggal juga membawa pengaruh bagi 

perilaku atau kegiatan seseorang. Keberhasilan pendidikan di sekolah juga 

ditentukan oleh pengalaman dalam masyarakatnya. Kegiatan keseharian, harapan 

orang tua, teman pergaulan, kondisi lingkungan fisik dan lain-lain sangat 

meenentukan keberhailan atau hasil belajar siswa di sekolah. Siswa mempunyai 

lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

dan lingkungan masyarakat atau disebut tripusat pendidikan. Dalam lingkungan 

pendidikan siswa terjadi interaksi sosial, hubungan antara dua orang atau lebih 

akan mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain atau 

sebaliknya. Siswa sebagai salah satu komponen peendidikan di sekolah juga tidak 

lepas dari hal-hal yang dapat mempengarruhi belajarnya. Karena mereka juga 

beraktifitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jika tidak pandai-
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pandai menjaga dan mengendalikan diri, bukan tidak mungkin hasilnya akan 

mengecewakan baik untuk diri sendiri maupun orang tua serta keluarga dimana 

arus pergaulan dan interaksi sesama siswa saat ini sudah sangat beragam. Dari 

bal-hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang lingkungan pendidikan dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 
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Gambar 2.1. Pengaruh Tripusat Pendidikan terhadap hasil belajar mapel Geografi 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2006:71). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 

2010/2011. 

2. Ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 

2010/2011. 

3. Ada pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 

2010/2011. 

4. Ada pengaruh tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 

2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Populasi merupakan himpunan individu atau objek yang 

banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Himpunan individu atau objek 

yang terbatas adalah himpunan individu atau objek yang dapat diketahui 

atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasnya (Tika 2005:24). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Kota Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. 

Berikut ini merupakan populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian : 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian 

No. Kelas Populasi 

1. X.1 32 

2. X.2 32 

3. X.3 36 

4. X .4 35 

5. X .5 36 

6. X .6 36 

7. X .7 36 

8. X .8 36 

9. X .9 36 

 Jumlah 315 

Sumber : Data sekunder 2011 

3.2 Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu untuk diambil sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa  kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang Tahun ajaran 
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2010/2011. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan proporsional random sampling, yaitu setiap kelas 

diambil dengan jumlah presentase sama banyak secara acak. Pada masing-

masing kelas diambil sampel sebanyak 20% (Arikunto 2006:134) 

Berikut  ini besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian : 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. Kelas Populasi Sampel Sampel Responden 

1. X.1 32 20% 6 

2. X.2 32 20% 6 

3. X.3 36 20% 7 

4. X .4 35 20% 7 

5. X .5 36 20% 7 

6. X .6 36 20% 7 

7. X .7 36 20% 7 

8. X .8 36 20% 7 

9. X .9 36 20% 7 

 Jumlah 315  61 

Sumber: Data sekunder, 2011 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Arikunto, 2006: 116), variabel 

adalah objek penelitian yang bervariasi Adapun variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas atau Independent Variabel (X) 

Yaitu variabel yang mempengaruhi atau diselidiki pengaruhnya. 

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu: 

a. Lingkungan Keluarga (X1) 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial pertama dikenal individu 

sejak lahir yaitu ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya yang secara 
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langsung berhubungan dengan individu. Pengaruh lingkungan keluarga 

dapat berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, serta tingkat pendidikan dan 

latar belakang kebudayaan. 

b. Lingkungan Sekolah (X2) 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan dimana siswa tersebut 

menuntut ilmu dan yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah adalah 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar. 

c. Lingkungan Masysrakat (X3) 

Lingkungan masyrakat adalah lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. 

Dan yang mempengaruhi belajar siswa dapat berupa kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

2. Variabel Terikat atau Dependent Variabel (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang timbul dalam hubungan 

fungsional atau sebagai pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran geografi siswa 

yang dilihat melalui indikator nilai rapot hasil UAS semester 1 (lihat 

lampiran 3) yang diperoleh setelah ujian semester atau lebih tepatnya saat 

penerimaan raport. 
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3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

3.4.1.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari responden mengenai kondisi lingkungan sosial siswa yang 

terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri atas cara orang tua mendidik 

anak, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

tingkat pendidikan dan latar belakang kebudayaan. Lingkungan sekolah 

berupa metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar. Lingkungan 

masyarakat berupa kegiatan siswa di masyarakat, mass media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

3.4.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder berupa daftar hasil nilai rapot mata pelajaran Geografi 

Kelas X semester 1 yang dapat diperoleh melalui guru pamong mata 

pelajaran Geografi kelas X selain itu juga dapat diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada tentang jumlah siswa tiap kelas yang ada di kelas X 
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tahun angkatan 2010/2011. Untuk selanjutnya akan digunakan untuk 

melakukan penelitian. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

3.4.2.1 Metode Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006:158), dokumentasi berasal dari kata dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. Seperi daftar nama siswa tiap kelas, 

daftar nilai siswa serta daftar-daftar lain yang digunakan untuk 

kepentingan penelitian ini yang diperoleh dari dokumentasi.  Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang berapa jumlah populasi siswa 

kelas X tiap kelas pada SMA 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011 

yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan sampel penelitian. 

Selain itu juga untuk mengetahui nilai raport mata pelajaran Geografi 

semester I. Setelah itu akan diteliti seberapa besar pengruh lingkungan 

pendidikan terhadap hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran geografi. 

3.4.2.2 Metode Angket 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

atau mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis dalam lembar  pertanyaan 

kepada responden. Pengumpuan data melalui angket digunakan untuk 

mengetahui kondisi lingkungan pendidikan siswa yang terdiri atas 



70 
 

 

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

masyarakat (X3), yang masing-masing indikator lingkungan pendidikan 

telah disebutkan di atas. Instumen berupa pertanyaan tertutup berbentuk 

angket (lihat lampiran 2). 

3.4.2.3 Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer). Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan secara 

langsung melalui tanya jawab peneliti kepada nara sumber yang mengacu 

pada daftar pertanyaan yang telah tersusun dalam pedoman wawancara. 

Wawancara dilakukan kepada guru pamong mata pelajaran bertujuan 

untuk mendapatkan data yang dapat mendukung di dalam penelitian ini. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas sangat menentukan keberhasilannya 

dalam penelitian. Untuk mendapatkan alat pengumpul data yang baik, 

maka diperlukan perhitungan validitas dan reliabilitas yang akan 

digunakan sebagai alat pengumpul data. 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 
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atau sahih mempunyai validitas tinggi dan dapat digunkan untuk 

mengukur apa yang diukur. Sebaliknya instrument yang kurang valid 

berarati memiliki validitas yang rendah dan tidak dapat mengukur apa 

yang diukur (Arikunto 2006:168). Validitas dari masing-masing butir 

angket dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada setiap butir 

dengan skor totalnya dengan menggunakan rumus Product Moment-

Pearson, yaitu: 

 

 

 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi 

N : jumlah responden 

X : skor butir 

Y : skor total (sumber: Arikunto 2006:170) 

Hasil perhitungan r xy dihitung kemudian dikonsultasikan dengan r 

tabel dengan taraf signifikan 5% jika didapatkan harga r xy > r tabel , maka 

butir instrument dapat dikatakan valid, akan tetapi jika harga r xy < r tabel , 

maka dikatakan bahwa instrument tersebut tidak valid. Berikut adalah 

tabel uji validitas angket. 

 

 

 

𝑟𝑥𝑦  =
𝑁Σ𝑋𝑌 −  Σ𝑋 (Σ𝑌)

  𝑁Σ𝑋 − (Σ𝑋2)  𝑁Σ𝑌2 − (Σ𝑌2) 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Angket 

No. r xy R tabel Kriteria 

1 0.490 0.444 Valid 

2 0.639 0.444 Valid 

3 0.741 0.444 Valid 

4 0.721 0.444 Valid 

5 0.562 0.444 Valid 

6 0.155 0.444 Tidak 

7 0.610 0.444 Valid 

8 0.410 0.444 Tidak 

9 0.479 0.444 Valid 

10 0.554 0.444 Valid 

11 0.476 0.444 Valid 

12 0.579 0.444 Valid 

13 0.538 0.444 Valid 

14 0.640 0.444 Valid 

15 0.728 0.444 Valid 

16 0.562 0.444 Valid 

17 0.516 0.444 Valid 

18 0.377 0.444 Tidak 

19 0.543 0.444 Valid 

20 0.443 0.444 Tidak 

21 0.537 0.444 Valid 

22 0.556 0.444 Valid 

23 0.521 0.444 Valid 

24 0.423 0.444 Tidak 

25 0.497 0.444 Valid 

26 0.527 0.444 Valid 

27 0.509 0.444 Valid 

28 0.736 0.444 Valid 

29 0.605 0.444 Valid 

30 0.524 0.444 Valid 

31 0.701 0.444 Valid 

32 0.738 0.444 Valid 

33 0.417 0.444 Tidak 

34 0.497 0.444 Valid 

35 0.691 0.444 Valid 

36 0.596 0.444 Valid 

37 0.763 0.444 Valid 

38 0.733 0.444 Valid 

39 0.447 0.444 Valid 

40 0.343 0.444 Tidak 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa dari 40 butir 

pertanyaan banyaknya soal yang valid yaitu 33 soal, dan terdapat 7 item 
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soal yang tidak valid yaitu soal nomor 6,8,18,20,24,33,40. Butir item yang 

tidak valid ini kemudian dihapus dan tidak digunakan dalam penelitian. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument itu sudah baik (Arikunto 2006:178). Instrument yang 

sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kali pun data diambil tetap sama. Reliabel 

artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan serta mampu mengungkap 

data yang bisa dipercaya.  

 Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas dalam penelitian 

ini adalah rumus Alpha (Arikunto 2006:196) : 
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Keterangan: 

r : reliabilitas isntrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏
2     : jumlah varian butir 

𝜎𝑏𝑡
2
      : varians total  

N : jumlah responden 

X : variabel bebas 

Y : variabel terikat (sumber : Arikunto, 2006:196) 

Setelah diperoleh nilai varian butir dan varian total kemudian 

dimasukkan kedalam rumus alpha, harga r11 yang diperoleh 

dikonsultasikan dengan rtabel dengan  = 5%.  

Hasil perhitungan reliabilitas (lihat lampiran 4) dari 61 responden 

diperoleh nilai r11 = 0,698 sedangkan r tabel = 0,195. Karena r tabel > r11 

maka dapat disimpulkan bahwa maka instrument penelitian reliabel. 

Sehingga angket tersebut dapat digunakan sebagai alat penelitian. 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu kegiatan mengolah data dari hasil pengumpulan 

data, dengan menggunakan metode tertentu (Arikunto 2002:209). 

Sedangkan menurut Sutirsno Hadi analisis statisitik deskriptif adalah cara 

ilmiah yang dipersiapkan guna mengumpulkan, menyusun, menyajikan, 

dan menganalisis data penyelidikan yang berwujud angka-angka (Hadi 

1995:221).  
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Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

tripusat pendidikan terhadap hasil belajar mata pelajaran Geografi kelas X 

SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011, adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Geografi kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang 

tahun ajaran 2010/2011. 

Langkah-langkah analisis data deskriptif persentase adalah sebagai 

berikut: 

a. Dari data angket yang diperoleh berupa data kuantitatif. Agar data 

tersebut dapat di analisis, maka harus diubah menjadi data kualitatif 

(Arikunto 2002:215). Mengkuantitatifkan jawaban butir pertanyaan 

dengan memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing 

jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Tingkat Skor Butir Pertanyaan 

No. Pilihan Skor 

1. A 5 

2. B 4 

3. C 3 

4. D 2 

5. E 1 
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b. Mendeskripsikan Sub Variabel yang ada dalam penelitian 

(lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

1) Menentukan jumlah item soal variabel. 

2) Menghitung skor maksimal, dengan menggunakan rumus: 

Skor maksimal = ∑ item soal x skor tertinggi. 

3) Menghitung skor minimal dengan menggunakan rumus: 

Skor minimal = ∑ item soal variabel x skor tertinggi. 

4) Menentukan range dengan rumus: 

Range = skor maksimal – skor minimal 

5) Menentukan interval dengan rumus: 

Interval = 
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

6) Membuat kriteria 

Kriteria dibagi menjadi lima, yaitu sangat baik, baik, cukup 

baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kriteria penilaian pada 

variabel lingkungan keluarga diperoleh melalui perhitungan 

sebagai berikut: 

Lingkungan Keluarga (X1) 

Skor maksimal : 10 X 5 = 50 

Skor minimal  : 10 X 1 = 10 

Range   : 50 – 10 = 40 

Interval   : 
40

5
      = 8 
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Tabel 3.5 Kriteria Deskripsi Persentase 

Skor Kriteria 

43 – 50 Sangat Baik  

35 – 42 Baik 

27 – 34 Cukup Baik  

19 – 26 Tidak Baik 

10 - 18 Sangat Tidak Baik 

7) Menghitung frekuensi untuk tiap kriteria 

8) Jumlah yang diperoleh kemudian dipersentasekan dengan rumus: 

% = 
𝐹

Σ  responden
 x 100 

Keterangan:  

F  : Frekuensi respponden untuk tiap criteria variabel. 

∑ Responden : Jumlah responden dalam penelitian 

9) Mendeskripsikan hasil presentase yang diperoleh kemudian ditarik 

kesimpulan. 

3.6.2  Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui apakah data bisa 

dilakuakn dengan perhitungan regresi atau tidak. Analisis prasyarat 

meliputi uji normalitas dan uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, 

heteroskesdatisitas) 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model 

regresi, variabel penggganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghazali 2006:110). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 



78 
 

 

normalitas. Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal P-P plot 

dengan bantuan program SPSS 16.0 (lihat Lampiran 8).  

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.2.1 Uji Multikolinieritas 

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. Jika VIF > 10 

maka variabell tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan 

variabel lainnya (lihat Lampiran 8). 

3.6.2.2.2 Uji Heterokesdatisitas 

Uji heterokesdastisitas bertujuan mengkaji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda heterokedastisitas.model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokesdastisitas. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati grafik scatter plot melalui SPSS. Model yang bebas dari 
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heterokedastisitas memiliki grafik scatter plot dengan pola titik yang 

menyebar di atas dan di bawah sumbu Y (lihat Lampiran 8). 

3.6.3 Metode Analisis Regresi Ganda 

Analisis dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel kriteria dan tiga variabel prediktor, 

maka metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi ganda tiga 

prediktor untuk mengetahui adakah pengaruh dan seberapa besar pengaruh 

antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat terhadap hasil belajar Geografi siswa kelas X SMA Negeri 12 

Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011. Langkahnya adalah dengan 

mencari persamaan garis regresi menggunakan rumus garis regresi linear 

berganda tiga prediktor. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan: 

Y : Variabel hasil belajar 

a : Konstanta 

b1 : Koefisien regresi lingkungan keluarga 

b2 : Koefisien regresi lingkungan sekolah 

b3 : Koefisien regresi lingkungan masyarakat 

X1 : Variabel lingkungan keluarga 

X2 : Variabel lingkungan sekolah 

X3 : Variabel lingkungan masyarakat 
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3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian 

3.7.1 Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk megetahui sejauh mana variabel-variabel 

bebas yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

terikat. Artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa 

independen yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu hasil belajar. 

Langkah Uji F adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Hipotesis 

Ho :  = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara simultan terhadap 

hasil belajar siswa. 

Ha : 3  0, artinya ada pengauh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan dari landasan teori hipotesis peneliti yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar siswa. 

2. Menentukan taraf signifikansi yaitu sebesar 5%. 

3. Menetukan Fhit 

Jika Fhit > Ftab dan sig < 5% maka H0 ditolak, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat mempengaruhi 

variabel terikat secara serentak. Jika Fhit < Ftab dan sig > 5% maka H0 
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diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi 

tidak dapat mempengaruhi variabel terikat secara serentak. 

3.7.2 Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji T) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan hipotesis 

Ho : 3 = 0, artinya tidak ada pengauh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara parsial terhadap hasil 

belajar siswa. 

Ha : 3   0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara parsial terhadap hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan dari landasan teori maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara parsial terhadap hasil belajar siswa. 

2. Menentukan taraf signifikansi yaitu sebesar 5% 

3. Menentukan thit 

Jika t hit > t tabel dan sig < 5% maka Ho ditolak, dengan demikian 

variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat yang ada dalam model 

regresi. 

Jika t hit < t tabel dan sig > 5% maka Ho diterima, dengan demikian 

variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat yang ada dalam 
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model regresi. Atau dengan kata lain tidak ada kontribusi antara variabel 

yang diuji. 

3.7.3 Menentukan besarnya koefisien determinasi 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, juga perlu 

dicari besarnya koefisien determinasi simultan (R
2
) dan besarnya koefisien 

determinasi parsialnya (r
2
). Koefisien determinasi dihitung untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat baik secara simultan atupun 

secara parsial terhadap hasil belajar Geografi siswa kelas X SMA Negeri 

12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011.  

3.7.3.1 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Koefisien determinasi simultan (R2) digunakan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

keseluruhan. Jika R
2
 yang mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin 

kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Sebaliknya jika R
2
 keseluruhan mendekati 0 (nol) maka 

semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

3.7.3.2 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi dari masing-masing variabel bebas yaitu besarnya 

pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y.  Dari perhitungan nantinya dapat 

diketahui pengaruh yang paling besar diantara ketiga variabel di atas (X1, 

X2 dan X3) terhadap hasil belajar. 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Secara administrasi, SMA Negeri 12 Kota Semarang terletak di 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dengan batas administrasi: sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan dan Gajahmungkur, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Banyumanik, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Ungaran dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mijen. 

SMA Negeri 12 Kota Semarang diresmikan tanggal 5 Juli 1985. Pada 

mulanya sebagai unit gedung baru menempati gedung SMP 22 yang berlokasi di 

Plalangan sampai tahun 1988. Kemudian pindah di jalan Raya Gunungpati 

Semarang, diawali tiga unit kelas. Di usianya yang seperempat abad, berbagai 

upaya terus dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah baik dari fisik, 

akademik, maupun pelayanan. Pengembangan fisik diupayakan melalui renovasi 

beberapa gedung agar lebih representatif serta penambahan sarana prasarana yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk meningkatkan prestasi akademik, 

salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan program pengayaan 

dan remidial. Selain itu membentik KIR khusus mapel yang biasa dikompetisikan 

dalam OSN (Olimpiade Sains Nasional). Pada tahun pelajaran 2010/2011 dibuka 

kelas khusus. Di bidang pelayanan, untuk memperoleh standar mutu yang terjaga 

SMA N 12 Kota Semarang merencanakan meraih sertifikat ISO, dan dalam ulang 
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tahun perak ini, akan juga diluncurkan website sekolah yang diikuti sistem online 

untuk semua unit kerja sehingga akses informasi bisa lebih mudah diunduh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 SMA N 12 Kota Semarang 

Lokasi SMA N 12 sangat strategis karena berada di tepi jalan raya, 

sehingga memudahkan akses dengan kendaraan umum. Luas area sekolah ini 

adalah 1,435 ha terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, 

ruang guru, ruang TU, ruang BK, laboratorium (kimia, fisika, bahasa, komputer), 

koperasi, kantin, mushola dan tempat parkir bagi guru dan siswa. Penataan 

lingkungan sekolah dengan luas 1,435 ha ini didorong terciptanya lingkungan 

belajar yang asri dan sejuk. Pada tahun 2010 Kepala SMA N 12 Kota Semarang, 

Dra. Titi Priyatiningsih, M.Pd mencanangkan “GREEN SCHOOL 

ATMOSPHERE” sebagai tindak lanjut program penghijauan yang telah digulirkan 

sejak tahun 2007 dengan dukungan program Toyota Eco Youth yang telah 

membawa SMA N 12 meraih juara harapan 1 tingkat nasional pada ajang tersebut.  

Sekolah ini terus mengembangkan pembangunan fisik guna mendukung proses 
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belajar mengajar. Dengan visi ”Berprestasi dan Berakhlak Mulia” dan misi 

”Mengelola Sekolah sebagai Pusat Wawasan Wiyata secara Sungguh-sungguh, 

Efektif dan Profesional demi Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas”, SMA Negeri 12 mampu menunjukkan dirinya sebagai sekolah yang 

berkualitas dengan mendapat akreditasi A (5 Januari 2007). Adapun prestasi yang 

pernah diraih oleh SMA ini antara lain sebagai juara 4 lomba perbaikan 

lingkungan hidup (Toyota Eco Youth) tingkat SMA/SMK Se Jawa-Bali pada 

tahun 2007, dan juara 3 lomba perpustakaan tingkat Kota Semarang  tahun 2007. 

Prestasi di tahun 2010 antara lain juara 3 penulisan makalah tingkat Jawa Tengah, 

juara 1 lomba menulis ramadhan Kota Semarang, juara 2 penulisan cerpen islamic 

festival Kota Semarng dll. Tahun ajaran 2010/2011 SMA N 12 Kota Semarng 

jumlah siswa kelas X sebanyak 315 siswa yang tersebar di 9 kelas. Untuk kelas XI 

terdiri dari 7 kelas (3 IPS, 3 IPA, I Bahasa) dengan jumlah 243 siswa. Sedangkan 

kelas XII juga terdiri dari 7 kelas dengan 272 siswa, beasiswa yang ditawarkan 

bagi siswa antara lain beasiswa ORBIT, beasiswa walikota, BKM dan Sampoerna 

Foundation. Saat ini SMA N 12 Kota Semarng memiliki 65 guru dan 18 

karyawan. 

Ada tiga prioritas sasaran yang dalam mengembangkan program 

penghijauan hendak dicapai. Yaitu penataan taman sekolah, kebun buah, 

konservasi tanaman langka dan tanaman obat. Sekolah dengan visi “Berprestasi 

dan Berakhlak Mulia” ini juga memiliki kekuatan lain pada program muatan lokak 

“Pengolahan Buah Pasca Panen”, dalam struktur kurikulum diberikan pada kelas 



87 
 

 

XI. Selain itu lulusan SMA N 12 akan menguasai dua kemampuan bahasa asing 

yaitu Perancis dan Jepang disamping bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. 
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Gambar 4.2 Peta Lokasi Penelitian 
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4.1.2 Kondisi Lingkungan Siswa Kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang 

Tahun Ajaran 2010/2011 

Jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011 yang diambil secara 

proporsional random sampling. Responden diambil dengan proporsi 20% dari 

populasi yaitu sebanyak 61 siswa. 

 Berdasarkan tempat tinggal atau domisili responden, dari data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar (95%) mereka tinggal dengan orang 

tua. Berada di rumah kerabat sebanyak (3,4 %) dan lainnya yaitu (1,6%) 

bertempat tinggal di rumah dinas. Berdasar data mengenai jarak tempat tinggal 

dengan sekolah, sebanyak 23 (37,7%) responden bertempat tinggal dengan jarak 

kurang dari 5 km dan dengan jarak 5-10 km juga sebanyak 23 responden atau 

37,7% sisanya sebanyak 25,6% bertempat tinggal dengan jarak lebih dari 10 km. 

Tabel 4.1 Tempat Tinggal Responden 

Tempat tinggal Jumlah Persentase (%) 

Rumah orang tua 58 95 

Rumah kerabat 2 3,4 

Kos  - - 

Lainnya 1 1,6 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Tabel 4.2 Jarak Tempat Tinggal dengan Sekolah 

Jarak dengan sekolah Jumlah Persentase (%) 

< 5 km 23 37,7 

5-10  km 23 37,7 

10 km < 15 25,6 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Berdasarkan data mengenai akses yang digunakan responden menuju ke 

sekolah, dari data diperoleh bahwa sebanyak 32 siswa (52,4%) menggunakan 

kendaraan sendiri (sepeda motor) untuk menuju sekolah. Sebanyak 21 responden 

(34,4%) memakai kendaraan umum, 3 responden (5%) berjalan kaki, dan sisanya 

(8,2%) memilih jawaban lainnya yaitu diantar orang tua, saudara atau berangkat 

bersama teman. Berdasarkan tabel mengenai prestasi akademik SMP, sebanyak 44 

siswa (72%) mengaku memiliki prestasi akademik yang baik, 14 siswa (23%) 

mengaku prestasi akademik SMP cukup baik dan sisanya memiliki prestasi 

akademik sangat baik.  

Tabel 4.3 Akses Menuju Sekolah 

Akses Menuju Sekolah Jumlah Persentase (%) 

Berjalan kaki 3 5 

Memakai kendaraan umum 21 34,4 

Memakai kendaraan sendiri 32 52,4 

Lainnya 5 8,2 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Tabel 4.4 Prestasi Akademik SMP 

Prestasi Akademik SMP Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 3 5 

Baik  44 72 

Cukup baik 14 23 

Kurang  - - 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Tabel 4.5 Biaya Sekolah 

Biaya Sekolah Jumlah Persentase (%) 

Orang tua 58 95 

Orang tua dan beasiswa 3 5 

Bekerja sendiri - - 

Lainnya  - - 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Berdasarkan data mengenai biaya sekolah, sebanyak 58 siswa (95%) 

mendapatkan biaya sekolah berasal dari orang tua sedangkan 3 siswa (5%) berasal 

dari orang tua dan beasiswa. Berdasarkan data menganai besarnya uang saku tiap 

bulan, sebanyak 30 siswa (49,2%) memiliki uang saku kurang dari Rp. 200.000, 

24 siswa (39,3%) memiliki uang saku sebesar Rp. 200.000-Rp. 300.000, dan 

sisanya memiliki uang saku di atas Rp. 300.000. 

Tabel 4.6 Uang Saku Tiap Bulan 

Uang Saku Tiap Bulan Jumlah Persentase (%) 

>  Rp 300.000 7 11,5 

Rp. 200.000-Rp. 300.000 24 39,3 

> Rp. 200.000 30 49,2 

Jumlah  61 100 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

4.1.3 Hasil Penelitian Tentang Masing-masing Variabel  

4.1.3.1 Hasil Penelitian Tentang Kondisi Variabel Lingkungan Keluarga 

Siswa 

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 ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan 

sejak dalam kandungan pertama kali adalah keluarga (Munib 2009:77). 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial yang secara langsung 

behubungan dengan individu dalam hal ini siswa. Pengaruh dari keluarga sangat 

penting bagi pembentukan-pembentukan kepribadian seseorang. Siswa yang 

belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, 
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relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, serta 

tingkat pendidikan dan latar belakang kebudayaan. 

Tabel 4.7 Distribusi Variabel Lingkungan Keluarga 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

33,7 - 40 Sangat Baik 20 33% 

78% 

27,3 - 33,6 Baik 34 56% 

20,9 - 27,2 Cukup 7 11% 

14,5 - 20,8 Tidak baik 0 0% 

8,0 - 14,4 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.3 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Tentang Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.7) yang membahas tentang 

lingkungan keluarga siswa menunjukkan bahwa 20 siswa (33%) berada dalam 

kondisi lingkungan keluarga sangat baik, 34 siswa (56%) dalam kondisi 

lingkungan yang baik dan 7 siswa (11%) berada dalam kondisi cukup baik serta 

tidak ada siswa yang berada dalam lingkungan yang tidak baik atau sangat tidak 

baik (lihat Lampiran 7). 
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Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan keluarga dapat dilihat 

dari deskripsi tiap-tiap sub variabel lingkungan keluarga sebagai berikut: 

1) Cara Orang Tua Mendidik Anak 

Tabel 4.8 Distribusi Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik Anak 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 18 30% 

78% 

6,9 - 8,4 Baik 34 56% 

5,3 - 6,8 Cukup 5 8% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 4 7% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan 

sama sekali akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil 

dalam belajarnya. 

Berdasarkan data angket mengenai cara orang tua mendidik anak dapat 

diketahui bahwa sebanyak 18 siswa (30%) berada dalam kondisi lingkungan 

keluarga yang sangat baik. Sebanyak 34 siswa (56%) dalam kondisi lingkungan 

yang baik, 5 siswa (8%) berada dalam kondisi lingkungan cukup baik dan 4 siswa 

(7%) dalam kondisi lingkungan tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 7. 
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Gambar 4.4 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik 

Anak 

 

2) Relasi Antar Anggota Keluarga 

Tabel 4.9 Distribusi Sub Variabel Relasi Antar Anggota Keluarga 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 36 59% 

83% 

6,9 - 8,4 Baik 14 23% 

5,3 - 6,8 Cukup 9 15% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 1 2% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain juga turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu 

misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian ataukah 

diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, sikap acuh tak acuh dan 

sebagainya. Begitu juga jika relasi anak dengan saudarnaya atau dengan anggota 

keluarga yang lain tidak baik, akan dapat menimbulkan problem yang sejenis. 
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Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang 

baik di dalam keluarga tersebut. 

Berdasarkan data tentang relasi antar anggota keluarga diperoleh data 36 

siswa (59%) memiliki relasi yang sangat baik, 14 siswa (23%) memiliki relasi 

yang baik, 9 siswa (15%) memiliki relasi cukup baik, 1 siswa (2%) dalam kondisi 

tidak baik dan sangat tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
Gambar 4.5 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Relasi Antar Anggota 

Keluarga 

3) Suasana Rumah 

Tabel 4.10 Distribusi Sub Variabel Suasana Rumah 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 7 11% 

74% 

3,5 – 4,2 Baik 39 64% 

2,7 – 3,4 Cukup 5 8% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 9 15% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah 

yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada 

anak yang belajar. Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram. Berdasarkan tabel tentang suasana 

rumah diperoleh data sebanyak 7 siswa (11%) berada dalam suasana rumah yang 

sangat baik, 39 siswa (64%) dalam kondisi baik, 5 siswa (8%) dalam kondisi 

cukup baik, 9 siswa (15%) dalam kondisi tidak baik dan terdapat 1 siswa (2%) 

dalam kondisi sangat tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
Gambar 4.6 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Suasana Rumah 

4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Tabel 4.11 Distribusi Sub Variabel Keadaan Ekonomi Keluarga 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 17 28% 

80% 

3,5 – 4,2 Baik 29 48% 

2,7 – 3,4 Cukup 13 21% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 2 3% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, 

perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti 

ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. 

Fasilitas itu hanya terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak 

hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok kurang terpenuhi, akibatnya 

belajar anak juga terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan 

sehingga anak merasa kurang percaya diri. Berdasarkan data di atas diketahui 

bahwa 17 siswa (28%) memiliki keadaan ekonomi keluarga yang sangat baik, 29 

siswa (48%) dalam kondisi yang baik, 13 siswa (21%) dalam kondisi ekonomi 

keluarga yang cukup baik dan 2 siswa (3%) dalam kondisi yang tidak baik. Data 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
Gambar 4.7 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Keadaan Ekonomi Keluarga 
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5) Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Kebudayaan 

Tabel 4.12 Distribusi Sub Variabel Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang 

Kebudayaan 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 16 26% 

75% 

6,9 - 8,4 Baik 28 46% 

5,3 - 6,8 Cukup 14 23% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 3 5% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Perlu ditanamkan kebiasaan yang baik pada anak agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa 16 siswa (26%) memiliki tingkat pendidikan orang tua dan latar belakang 

kebudayaan yang sangat baik, 28 siswa (46%) dalam kondisi baik, 14 siswa (23%) 

cukup baik, dan sisanya 3 siswa (5%) dalam kondisi yang tidak baik. Data 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
Gambar 4.8 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Tingkat Pendidikan dan Latar 
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4.1.3.2 Hasil Penelitian Tentang Kondisi Variabel Lingkungan Sekolah Siswa 

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk 

melaksanakan pendidikan. Seiring kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi 

memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin 

maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan 

generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakatnya itu. 

Menurut Slameto (2010:64) menyatakan faktor sekolah yang mempengaruhi 

belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode mengajar. 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.13) yang membahas tentang 

lingkungan sekolah siswa menunjukkan bahwa 23 siswa (38%) berada dalam 

kondisi lingkungan yang baik, 36 siswa (59%) dalam kondisi lingkungan yang 

cukup baik dan 2 siswa (3%) berada dalam kondisi tidak baik serta tidak ada 

siswa yang berada dalam lingkungan yang sangat baik atau sangat tidak baik (lihat 

Lampiran 7). 

Tabel 4.13 Distribusi Variabel Lingkungan Sekolah 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

79,9 – 95 Sangat Baik 0 0% 

65% 

64,7 – 79,8 Baik 23 38% 

49,5 – 64,6 Cukup 36 59% 

34,3 – 49,4 Tidak baik 2 3% 

19 – 34,2 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Gambar 4.9 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Tentang Lingkungan Sekolah 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan sekolah dapat dilihat 

dari deskripsi tiap-tiap sub variabel lingkungan sekolah sebagai berikut: 

1) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara yang harus dialui dalam mengajar. 

Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang 

tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya 

karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga 

guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa dan atau 

terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang 

terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. Dalam hal 

penyesuaian siswa dengan metode mengajar guru di kelas dapat diketahui bahwa 

sebanyak 12 siswa (20%) dalam kondisi sangat baik, 24 siswa (39%) baik, 14 

siswa (23%) cukup baik, 10 siswa (16%) tibak baik dan 1 siswa (2%) sangat tidak 

baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 
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Tabel 4.14 Distribusi Sub Variabel Metode Mengajar 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 12 20% 

70% 

6,9 - 8,4 Baik 24 39% 

5,3 - 6,8 Cukup 14 23% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 10 16% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.10 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Metode Mengajar 

2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa 

menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Maka jelas 

bahwa kurikulum mempengaruhi belajar mahasiswa. Kurikulum ysng kurang baik 

berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya 

kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai bakat minat 

dan perhatian siswa. Berdasarkan hasil penelitian tentang penilaian kurikulum 

geografi di sekolah diketahui bahwa 5 siswa (8%) menilai sangat baik, 24 siswa 
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(39%) baik, 26 siswa (43%) cukup baik dan 6 siswa (10%) tidak baik. Data 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.15 Distribusi Sub Variabel Kurikulum 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

12,7 - 15 Sangat Baik 5 8% 

67% 

10,3– 12,6 Baik 24 39% 

7,9 – 10,2 Cukup 26 43% 

5,4 – 7,8  Tidak baik 6 10% 

3,0 – 5,4 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.11 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Kurikulum 

 

3) Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut 

juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Di dalam relasi (guru 

dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-
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segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya akibatnya pelajaran yang 

diterima tidak maksimal. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara 

akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa 

jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Relasi Guru dengan Siswa 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai sub variabel relasi guru dengan 

siswa, menunjukkan 13 siswa (21%) mempunyai relasi dengan guru yang sangat 

baik, 15 siswa (25%) dalam kondisi baik, 8 siswa (13%) cukup baik, 24 siswa 

(39%) tidak baik dan 1 siswa dalam kondisi sangat tidak baik. Data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.16 Distribusi Sub Variabel Relasi Guru dengan Siswa 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 13 21% 

64% 

6,9 - 8,4 Baik 15 25% 

5,3 - 6,8 Cukup 8 13% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 24 39% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Gambar 4.13 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Relasi Guru dengan Siswa 

4)  Relasi Siswa dengan Siswa 

Belajar bersama dapat membantu perkembangan kognitif siswa sehingga 

dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi 

diantara subyek belajar. Di dalam kelas terjadi relasi antar siswa, relasi itu bisa 

bersifat kerjasam dalam artian saling membantu jika mengalami kesulitan dalam 

belajar, atau saling bersaing. Sehingga perlu menciptakan relasi yang baik antar 

siswa agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 6 siswa (10%) mempunyai relasi dengan siswa 

yang sangat baik, 21 siswa (34%) mempunyai relasi yang baik, 20 siswa (33%) 

cukup baik, 12 siswa (20%) tidak baik dan 2 siswa (3%) sangat tidak baik. Data 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 
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Tabel 4.17 Distribusi Sub Variabel Relasi Siswa dengan Siswa 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 6 10% 

66% 

3,5 – 4,2 Baik 21 34% 

2,7 – 3,4 Cukup 20 33% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 12 20% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 2 3% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 

 
Gambar 4.14 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Relasi Siswa dengan Siswa 

5) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan 

dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam mengelola seluruh staff 

beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim BP dalam pelayanannya kepada 

siswa. Seluruh staff sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin 

membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi pengaruh yang 
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positif terhadap belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian sub variabel disiplin 

sekolah diketahui bahwa 8 siswa (13%) mempunyai kedisiplinan yang sangat 

baik, 29 siswa (48%) mempunyai tingkat kedisiplinan yang baik, 14 siswa (23%) 

mempunyai disiplin sekolah yang cukup baik, 7 siswa (11%) tidak baik dan 3 

siswa (5%) sangat tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.18 Distribusi Sub Variabel Disiplin Sekolah 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 8 13% 

68% 

6,9 - 8,4 Baik 29 48% 

5,3 - 6,8 Cukup 14 23% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 7 11% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 3 5% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.15 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Disiplin Sekolah 

6) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 
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untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat 

akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan 

menjadi lebih giat dan lebih maju. Alat pelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan pada waktu kegiatan pembelajaran. Alat-alat pelajaran yang lengkap 

dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Berdasarkan tabel 4.18 tentang distribusi sub variabel alat pelajaran 

diketahui sebanyak 8 siswa (13%) menilai atau mempunyai alat pelajaran yang 

baik, 34 siswa (56%) cukup baik, 19 siswa (31%) tidak baik. Data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.19 Distribusi Sub Variabel Alat Pelajaran 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 0 0% 

56% 

3,5 – 4,2 Baik 8 13% 

2,7 – 3,4 Cukup 34 56% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 19 31% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.16 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Alat Pelajaran 
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7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, 

waktu tersebut bisa pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu sekolah juga 

mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah pada sore 

hari sebenarnya kurang efektif. Karena siswa yang seharusnya beristirahat tetapi 

terpaksa masuk sekolah, hingga mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan 

sebagainya. Sebaliknya siswa yang belajar di pagi hari, pikiran masih segar, 

jasmani dalam kondisi yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi badan 

sudah lemah/lelah, misalnya pada siang hari, akan mengalami kesulitan di dalam 

menerima pelajaran. Kesulitan itu disebabkan karena siswa sulit berkonsentrasi 

dan berpikir pada kondisi badan yang lemah tadi. Jadi memilih waktu sekolah 

yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. Dari tabel 4.19 

tentang sub variabel waktu sekolah diketahui sebanyak 3 siswa (5%) memiliki 

waktu sekolah yang sangat baik, 19 siswa (31%) baik, 12 siswa (20%) cukup baik, 

27 siswa (44%) tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.20 Distribusi Sub Variabel Waktu Sekolah 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 3 5% 

60% 

6,9 - 8,4 Baik 19 31% 

5,3 - 6,8 Cukup 12 20% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 27 44% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Gambar 4.17 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Waktu Sekolah 

8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Menurut Slameto (2008:68) guru yang berpendirian untuk 

mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. 

Akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Jika banyak siswa 

yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu 

merasa senang. Tetapi berdasarkan teori belajar, yang mengingat perkembangan 

psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. 

Guru dalam menuntut penguasaan meteri harus sesuai dengan kemampuan siswa 

masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian sub variabel standar pelajaran di atas ukuran 

sebanyak 4 siswa (7%) menilai sudah sangat baik, 23 siswa (38%) menilai baik, 

18 siswa (30%) cukup baik, dan 16 siswa (26%) tidak baik. Data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 7. 
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Tabel 4.21 Distribusi Sub Variabel Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 4 7% 

64% 

6,9 - 8,4 Baik 23 38% 

5,3 - 6,8 Cukup 18 30% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 16 26% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.18 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Standar Pelajaran di Atas 

Ukuran 

9) Keadaan Gedung 

Jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-

masing menuntut keadaan gedung harus memadai di dalam setiap kelas. 

Bagaimana dapat belajar dengan baik jika keadaan kelas tidak memadai bagi 

siswa. Kelas menjadi bising dan suara guru kurang jelas didengarkan oleh 

sebagian siswa yang ada di belakang sendiri. Apalagi jika siswa yang ada di 

belakang ramai sendiri, tentu hal ini akan menggangu aktifitas pembelajaran.  
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Gambar 4.19 Keadaan Gedung 

Berdasarkan hasil penelitian tentang sub variabel keadaan gedung, 

sebanyak 3 siswa (5%) menilai sangat baik, 24 siswa (39%) menilai baik, 17 

siswa (28%) menilai cukup baik dan 17 siswa (28%) menilai tidak baik. Data 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.22 Distribusi Sub Variabel Keadaan Gedung 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 3 5% 

62% 

6,9 - 8,4 Baik 24 39% 

5,3 - 6,8 Cukup 17 28% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 17 28% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Gambar 4.20 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Keadaan Gedung 

10) Metode Belajar 

Banyak siswa melakukan cara belajar yang salah. Dalam hal ini perlu 

pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil 

belajar siswa itu. Juga dalam pembagian waktu untuk belajar. Kadang-kadang 

siswa belajar tidak teratur, atau terus-menerus, karena besok ada ujian. Dengan 

belajar demikian siswa akan kurang istirahat, bahkan mungkin dapat jatuh sakit. 

Maka perlu belajar teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar. Berdasarkan tabel distribusi sub variabel metode belajar diketahui bahwa 

sebanyak 6 siswa (10%) mempunyai metode belajar yang sangat baik, 35 siswa 

(57%) mempunyai metode belajar yang baik, 5 siswa (8%) cukup baik dan 15 

siswa (25%) tidak baik. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 
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Tabel 4.23 Distribusi Sub Variabel Metode Belajar 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 – 10 Sangat Baik 6 10% 

67% 

6,9 - 8,4 Baik 35 57% 

5,3 - 6,8 Cukup 5 8% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 15 25% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% CB 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.21 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Metode Belajar 

4.1.3.3 Hasil Penelitian Tentang Kondisi Variabel Lingkungan Masyarakat 

Siswa 

Masyarakat apabila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan 

manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi. Bila 

dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang 

dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai 

pada yang berpendidikan tinggi. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 
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siswa dalam masyarakat. Masyarakat tempat anak bergaul dengan anak-anak lain 

atau teman sebaya dan orang dewasa lainnya merupakan lingkungan 

perkembangan yang memiliki peran dan pengaruh dalam pembentukan 

kepribadian, perilaku dan belajar anak. Pengalaman-pengalaman interaksional 

anak akan memberikan kontribusi tersendiri dalam proses pembentukan perilaku, 

perkembangan anak, serta belajar anak. 

Menurut Slameto (2010:70) faktor-faktor dalam masyarakat yang 

mempengaruhi belajar yaitu kegitan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Tabel 4.24 Distribusi Variabel Lingkungan Masyarakat 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

25,3 - 30 Sangat Baik 3 5% 

73% 

20,5 – 25,2 Baik 36 59% 

15,7 – 20,4 Cukup 22 36% 

10,9 – 15,6 Tidak baik 0 % 

6 – 10,8 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.22) yang membahas tentang 

lingkungan masyarakat siswa menunjukkan bahwa 3 siswa (5%) berada dalam 

kondisi lingkungan yang sangat baik, 36 siswa (59%) dalam kondisi lingkungan 

yang baik dan 22 siswa (36%) berada dalam kondisi yang cukup baik (lihat 

Lampiran 7). 
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Gambar 4.22 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Persentase Tentang Lingkungan 

Masyarakat 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel lingkungan sekolah dapat dilihat 

dari deskripsi tiap-tiap sub variabel lingkungan masyarakat sebagai berikut: 

1. Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam masyarakat yang 

terlalu banyak, misalnya beorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan 

lain-lain, belajarnya akan terganggu apalagi jika tidak bisa mengatur waktu. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat perlu dibatasi agar tidak mengganggu belajar 

siswa. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar, kegiatan itu 

misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja, kelompok diskusi dan lain 

sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.23) yang membahas tentang sub 

variabel kegiatan siswa di masyarakat menunjukkan bahwa 14 siswa (23%) 

berada dalam kondisi sangat baik, 21 siswa (34%) dalam kondisi lingkungan yang 
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baik, 19 siswa (31%) berada dalam kondisi yang cukup baik, 6 siswa (10%) dalam 

kondisi tidak baik dan 1 siswa (2%) dalam kondisi sangat tidak baik (lihat 

Lampiran 7). 

Tabel 4.25 Distribusi Sub Variabel Kegiatan Siswa di Masyarakat 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 14 23% 

73% 

3,5 – 4,2 Baik 21 34% 

2,7 – 3,4 Cukup 19 31% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 6 10% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.23 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Kegiatan Siswa di 

Masyarakat 

2. Mass Media 

Media massa juga termasuk faktor lingkungan yang dapat merubah atau 

mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak melalui proses-proses. Anak 

akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat 
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memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. 

Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh jelek terhadap siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.24) yang membahas tentang sub variabel 

mass media menunjukkan bahwa 12 siswa (20%) berada dalam kondisi yang 

sangat baik, 28 siswa (46%) dalam kondisi baik, 13 siswa (21%) berada dalam 

kondisi yang cukup baik dan 8 siswa (13%) dalam kondisi tidak baik (lihat 

Lampiran 7). 

Tabel 4.26 Distribusi Sub Variabel Mass Media 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 12 20% 

71% 

6,9 - 8,4 Baik 28 46% 

5,3 - 6,8 Cukup 13 21% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 8 13% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.24 

Diagram Batang Deskriptif Persentase  Sub Variabel Mass Media 
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3. Teman Bergaul 

Pengaruh teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada 

yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri 

siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang 

bersifat buruk juga. Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka begadang, 

keluyuran, pecandu rokok, film, minum-minum, bahkan teman lawan jenis yang 

pemabuk, amoral dan lain-lain, pasti akan menyeret siswa ke ambang bahaya 

sehingga belajarnya jadi berantakan. Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.25) 

yang membahas tentang sub variabel teman bergaul menunjukkan bahwa 15 siswa 

(25%) berada dalam kondisi yang sangat baik, 26 siswa (43%) dalam kondisi 

baik, 12 siswa (20%) berada dalam kondisi yang cukup baik dan 7 siswa (11%) 

dalam kondisi tidak baik dan 1 siswa dalam kondisi sangat tidak baik (lihat 

Lampiran 7). 

Tabel 4.27 Distribusi Sub Variabel Teman Bergaul 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

8,5 - 10 Sangat Baik 15 25% 

71% 

6,9 - 8,4 Baik 26 43% 

5,3 - 6,8 Cukup 12 20% 

3,7 - 5,2  Tidak baik 7 11% 

2,0 - 3,6 Sangat Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Gambar 4.25 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Teman Bergaul 

4. Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, 

suka mencuri dan mempunyai kebiasaan tidak baik, akan berpengaruuh jelek 

terhadap anak atau siswa yang berada di situ. Anak atau siswa tertarik untuk ikut 

berbuat seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya belajarnya 

akan terganggu bahkan siswa akan kehilangan semangat belajar karena perhatian 

yang semula terpusat kepada pelajaran berpindah ke perbuatan-perbuatan yang 

selalu dilakukan orang-orang di sekitarnya yang tidak baik tadi. Sebaliknya jika 

lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar yang baik-baik, mereka 

mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya, antusias dengan cita-cita masa 

depan anaknya, anak atau siswa akan terpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan 

oleh orang-orang lingkungannya sehingga akan berbuat seperti mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 4.26) yang membahas tentang sub variabel 
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bentuk kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa 17 siswa (28%) berada dalam 

kondisi yang sangat baik, 34 siswa (56%) dalam kondisi baik, 9 siswa (15%) 

berada dalam kondisi yang cukup baik dan 1 siswa (2%) dalam kondisi tidak baik 

(lihat Lampiran 7). 

Tabel 4.28 Distribusi Sub Variabel Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase 
Rata rata 

klasikal 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 17 28% 

82% 

3,5 – 4,2 Baik 34 56% 

2,7 – 3,4 Cukup 9 15% 

1,9 – 2,6  Tidak baik 1 2% 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Baik 0 % 

Jumlah 61 100% B 

Sumber : Data Analisis Penelitian Tahun 2011 

 
Gambar 4.26 

Diagram Batang Deskriptif Persentase Sub Variabel Bentuk Kehidupan 

Masyarakat 
 

4.1.4 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 
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simultan), uji r
2
 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

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

secara parsial). 

4.1.4.1 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. 

Tabel 4.29 Tabel Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data hasil Output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 61 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.09846400 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .056 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .621 

Asymp. Sig. (2-tailed) .836 

a. Test distribution is Normal.  
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H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,836 = 83% > 5% , maka H0 diterima. Artinya 

variabel hasil belajar siswa berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Grafik Normalitas 

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

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas.  

4.1.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji 

multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. 

4.1.4.2.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak 
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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. Jika VIF > 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinieritas dengan variabel lainnya Berikut hasil perhitungan menggunakan 

program SPSS 16: 

Tabel 4.30 Tabel Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000   

X1 Ling. 
Keluarga 

.575 .177 .311 3.242 .002 .767 1.304 

X2 Ling. 
Sekolah  

.368 .088 .392 4.195 .000 .809 1.237 

X3 Ling 
Masyarakat 

.647 .206 .301 3.147 .003 .769 1.300 

a. Dependent Variabel: Y 
(hasil belajar) 

      

Dari tabel diatas 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. 

4.1.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokesdastisitas. 
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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. Model yang bebas dari heterokedastisitas memiliki grafik 

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

Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Grafik Heteroskedastisitas 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

4.1.4.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.31 Tabel analisis Regresi Ganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000 

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 

a. Dependent Variabel: Y     

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 22,5 + 0,575X1 + 0,368X2 + 0,647X3. Persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 22,5 

Jika variabel lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat dianggap sama dengan nol, maka variabel hasil belajar sebesar 

22,5. 

2. Koefisien X1 = 0,575 

Jika variabel lingkungan keluarga mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,575. 

3. Koefisien X2 = 0,368 

Jika variabel lingkungan sekolah mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dianggap tetap, 

maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,368. 
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4. Koefisien X3 = 0,647 

Jika variabel lingkungan masyarakat mengalami kenaikan sebesar satu poin 

sementara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,647. 

4.1.5 Hasil Penelitian Tentang Pengaruh Tripusat Pendidikan Terhadap 

Hasil Belajar Siswa 

4.1.5.1 Uji F Simultan 

Uji F bertujuan untuk megetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang 

digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Artinya secara 

statistik data yang digunakan membuktikan bahwa variabel independen yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu hasil belajar. 

Hipotesis : 

Ho :  = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar siswa. 

Ha : 3  0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar siswa. 

Hipotesis peneliti: Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar siswa. 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung < F tabel atau sig > 5%. 

Ho ditolak jika F hitung > F tabel dan sig < 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini. 
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Tabel 4.32 Tabel Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
1497.795 3 499.265 28.237 .000

a
 

Residual 1007.844 57 17.681   

Total 2505.639 60    

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

b. Dependent Variabel: Y     

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 28,237 > 3,156 (nilai F tabel = 3,156) 

dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat secara simultan benar-benar 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar geografi.  

4.1.5.2 Uji t Parsial 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.33 Tabel Uji t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000 

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 

a. Dependent Variabel: Y     

Perumusan hipotesis 

Ho : 3 = 0, artinya tidak ada pengauh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara parsial terhadap hasil belajar siswa. 
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Ha : 3   0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara parsial terhadap hasil belajar siswa. 

Hipotesis peneliti: 

Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara parsial terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05, t tabel= 2,002. 

Ho diterima apabila thit < ttabel dan sig > 5% 

Ho ditolak apabila thit > ttabel dan sig < 5% 

  Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (lingkungan 

keluarga) diperoleh nilai thitung = 3,242 > t tabel 2,002, dan sig = 0,002 < 5% jadi Ho 

ditolak. Ini berarti variabel lingkungan keluarga secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar geografi. Pada variabel X2 

(lingkungan sekolah) diperoleh nilai thitung = 4,195 > t tabel 2,002, dan sig = 0,000 < 

5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen lingkungan sekolah secara 

statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar geografi. 

Pada variabel X3 (lingkungan masyarakat) diperoleh nilai thitung = 3,147 > t tabel 

2,002, dan sig = 0,003 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen 

lingkungan masyarakat secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen hasil belajar geografi. 

Dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi: 

Y = 22,5 + 0,575X1 + 0,368X2 + 0,647X3 
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Dimana: 

Y  = Hasil Belajar Geografi 

X1 = Lingkungan Keluarga 

X2 = Lingkungan Sekolah 

X3 = Lingkungan Masyarakat 

4.1.5.3 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini. 

Tabel 4.34 Tabel Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .773
a
 .598 .577 4.20494 

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

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R
 
square = 0,577 = 57,7% ini 

berarti variabel bebas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen hasil belajar 

geografi sebesar 57,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

4.1.5.4 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. 
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Secara parsial kontribusi lingkungan keluaraga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar geografi bisa dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.35 Tabel Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000    

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 .584 .395 .272 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 .618 .486 .352 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 .577 .385 .264 

a. Dependent Variabel: Y        

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r
2
 lingkungan keluarga 

adalah 15,6%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel 

lingkungan keluarga dikuadratkan yaitu (0,395)
2
. Besarnya pengaruh variabel 

lingkungan sekolah adalah 23,6%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial 

untuk variabel lingkungan sekolah dikuadratkan yaitu (0,486)
2
. Besarnya 

pengaruh lingkungan masyarakat adalah 14,8%, yang diperoleh dari koefisien 

korelasi parsial untuk variabel lingkungan masyarakat dikuadratkan yaitu 

(0,385)
2
.
 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan sekolah memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar siswa dibandingkan variabel 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel lingkungan 

keluarga berpengaruh positif terhadap hasil belajar geografi secara signifikan. 
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Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (lingkungan keluarga) 

diperoleh nilai thitung = 3,242 > t tabel 2,002, dan sig = 0,002 < 5% jadi Ho ditolak. 

Ini berarti variabel lingkungan keluarga secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen hasil belajar geografi. Ini berarti semakin baik 

lingkungan keluarga diyakini akan berpengaruh pada semakin baiknya hasil 

belajar geografi siswa. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi secara 

parsial diperoleh besarnya pengaruh variabel lingkungan keluarga terhadap hasil 

belajar geografi adalah 15,6%. 

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 ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan 

sejak dalam kandungan pertama kali adalah keluarga Menurut Ki Hajar 

Dewantara (dalam Tirtarahardja 2008:169), suasana kehidupan keluarga 

merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang-

seorang (pendidikan individual) maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat 

pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan 

ke arah pembentukan pribadi yang utuh, tidak  saja bagi kanak-kanak tapi juga 

bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai 

pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Peran keluarga, sekolah, masyarakat sangat 

diperlukan dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Karena 

pendidikan sebagai usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu potensi 

dan kemampuan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, 
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melainkan juga orang tua, sekolah dan  masyarakat. Di sini, lingkungan keluarga 

yaitu (ayah dan ibu) yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dan berperan 

sebagai pendidik paling utama. Lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh 

positif terhadap aktivitas belajar anak apabila keadaan keluarga cukup harmonis, 

kondisi ekonomi berkecukupan. Perhatian dari orang tua juga penting peranannya 

terhadap pencapaian hasil belajar anak, misalnya memperhatikan kedisiplinan 

belajarnya atau menanyakan adakah kesulitan yang tidak bisa dipecahkan dan 

apakah orang tua bisa membantu. Orang tua seringkali memberikan semangat agar 

anak menjadi optimis dan merasa ada perlindungan dan perhatian dari orang tua, 

sehingga anak mendapat kemudahan dalam belajar dan berambisi untuk meraih 

prestasi. 

4.2.2 Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil belajar Siswa 

Berdasarkan hasil uji t tentang pengaruh variabel lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar geografi diperoleh keterangan bahwa variabel lingkungan 

sekolah berpengaruh positif terhadap hasil belajar geografi secara signifikan. Pada 

variabel X2 (lingkungan sekolah) diperoleh nilai thitung = 4,195 > t tabel 2,002, dan 

sig = 0,000 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen lingkungan 

sekolah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil 

belajar geografi. Ini berarti semakin baik tingkat lingkungan sekolah akan 

berpengaruh pada semakin baiknya hasil belajar geografi siswa. Berdasarkan 

perhitungan koefisien detreminasi secara parsial diperoleh besarnya pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar geografi adalah 23,6% 
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Keadaan sekolah termasuk tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas belajar 

dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sebagai lembaga pendidikan formal 

sekolah tentu memiliki sistem belajar yang sudah terprogram. Sistem belajar yang 

terlaksana dengan baik dan dilakukan secara sungguh-sungguh tentu akan 

berdampak besar bagi kemajuan hasil belajar siswa. apabila lingkungan 

sekolahnya berkualitas dimana siswanya banyak yang berprestasi, tentu akan 

memberikan pengaruh kepada seluruh siswa untuk belajar dengan baik dan 

memacu mereka untuk bersaing meraih prestasi. Semakin baik kualitas seluruh 

kompenen sekolah akan semakin baik juga hasil belajar siswa. 

4.2.3 Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Hasil belajar Siswa 

Berdasarkan hasil uji t tentang variabel lingkungan masyarakat terhadap 

hasil belajar geografi diperoleh keterangan bahwa variabel lingkungan masyarakat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar geografi secara signifikan. Pada 

variabel X3 (lingkungan masyarakat) diperoleh nilai t hitung = 3,147 > t tabel 2,002, 

dan sig = 0,003 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen lingkungan 

masyarakat secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

hasil belajar geografi. Ini berarti semakin baik tingkat lingkungan masyarakat 

akan berpengaruh pada semakin baiknya hasil belajar geografi siswa. Lingkungan 

masyarakat adalah lingkungan lain setelah keluarga yang banyak mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Lingkungan mengajarkan mereka banyak hal terutama 

kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain (mengasah kecerdasan 

interpersonal). Berdasarkan perhitungan koefisien detreminasi secara parsial 

http://www.anneahira.com/sekolah-menulis-online.htm
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diperoleh besarnya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar 

geografi adalah 14,8% 

Faktor lingkungan masyarakat tidak kecil pengaruhnya terhadap hasil 

belajar anak. Memang ada pengaruh yang justru menyebabkan timbulnya masalah 

bagi sebagian pelajar, tetapi ada pula yang memberikan pengaruh yang positif. 

Dalam hal ini, soal pengaruh positif atau negatif yang akan diperoleh oleh pelajar 

dari lingkungan masyarakatnya, sangat tergantung dari bagaimana cara siswa 

menghadapinya. Terutama mampukah ia memilah-milah mana yang baik dan 

mana yang buruk. Lingkungan masyarakat mempengaruhi hasil belajar anak 

melalui proses interaksinya dengan teman-teman sebaya dan sepermainan. Ketika 

di lingkungan masyarakat ia berkumpul dengan anak-anak yang suka belajar, 

maka ia akan ikut terpengaruh untuk belajar. Lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas 

pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan 

sekolah sangat terbatas, di masyarakatlah orang akan meneruskanya hingga akhir 

hidupnya. Segala pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di lingkungan 

pendidikan keluarga dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan 

dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. 

4.2.4 Pengaruh Tripusat Pendidikan Terhadap Hasil belajar Siswa 

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian tentang pengaruh tripusat 

pendidikan terhadap pretasi belajar mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011, diperoleh keterangan secara 

simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

http://www.anneahira.com/ciri-ciri-masyarakat-modern.htm
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hasil belajar geografi. Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 28,237 > 3,156 (nilai 

F tabel = 3,156) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat secara simultan benar-

benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar geografi.  

Berdasarkan perhitungan koefisien detreminasi secara simultan diperoleh 

nilai Adjusted R
 
square = 0,577 = 57,7% ini berarti variabel bebas lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen hasil belajar geografi sebesar 57,7% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Pendidikan merupakan hal paling utama dalam kehidupan, karena dengan 

pendidikan manusia akan mulia dan bahagia dunia akhirat, hak dan tanggung 

jawab pendidikan dibebankan kepada semua individu manusia dan terdapat tiga 

lingkungan utama yang sangat bertanggungjawab terhadap kelangsungan 

pendidikan baik di dunia atau khususnya di Indonesia yaitu keluarga, masyarakat 

dan pemerintah (Sekolah) ketiganya itu sering disebut dengan Tri Pusat 

Pendidikan yang masing-masing lingkungan tersebut memiliki peran yang sama 

dan saling melengkapi. 

Tri Pusat Pendidikan adalah tiga unsur penting yang sangat berperan 

dalam pendidikan dan menjadi pusat kegiatan pendidikan. Keluarga adalah tempat 

pertama dan utama seseorang menerima pendidikan. Akibat dari perkembangan 

zaman dan keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka kegiatan 

pendidikan juga dilaksanakan disuatu lembaga yang disebut sekolah atau 

madrasah. Pendidikan yang dilakukan disekolah atau madrasah disebut 
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pendidikan formal. Masyarakat merupakan tempat atau unsur yang sangat 

berperan penting dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan masyarakat disebut 

pendidikan nonformal. Untuk membentuk kepribadian seorang anak hingga 

menjadi pribadi yang shaleh, cerdas, trampil dan mandiri maka diperlukan suatu 

pola kerjasama yang intensif antara keluarga, sekolah/madrasah dan masyarakat. 

Pola kerjasama awal ditentukan oleh keluarganya dalam hal ini orang tua anak 

tersebut, orang tua sebagai pemicu, pembimbing dan pemerhati utama bagaimana 

pendidikan anak selanjutnya disekolahnya ataupun dimasyarakatnya. Proses 

pendidikan yang dilakukan oleh ketiga lingkungan tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut, secara mental spiritual dasar-dasar pendidikan diletakan oleh 

rumah tangga, dan secara akademik konseptual dikembangkan oleh sekolah 

sehingga perkembangan pendidikan anak makin terarah. 

Tripusat pendidikan adalah istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara (1922). Konsep Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki arti 

yaitu pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah), pendidikan di masyarakat, dan 

pendidikan di keluarga. Ketiganya sering disebut sebagai lingkungan 

pendidikan/sosial siswa, dimana pendidikan berlangsung pada tiga lingkungan 

tersebut. Berdasarkan perhitungan koefisien detreminasi secara parsial diperoleh 

besarnya pengaruh variabel lingkungan keluarga terhadap hasil belajar geografi 

adalah 15,6%. Besarnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

geografi adalah 23,6% dan besarnya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap 

hasil belajar geografi adalah 14,8%. Dari data tersebut diketahui bahwa 

lingkungan sekolah  memiliki pengaruh yang paling besar yaitu 23,6%. Walaupun 
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lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang paling besar diantara lingkungan 

pendidikan lainnya (keluarga dan masyarakat, akan tetapi perlu diingat bahwa 

konsep Tripusat Pendidikan memiliki arti yaitu pendidikan di lembaga pendidikan 

(sekolah), pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di keluarga. Konsep ini 

mengisyaratkan bahwa pendidikan dapat diraih dimana dan kapan saja serta 

menjadi tanggung jawab bersama. Konsep ini memberitahukan bahwa masyarakat 

dan keluarga memiliki tanggung jawab yang seimbang terhadap keberhasilan para 

penuntut ilmu. Artinya, bukan hanya sekolah yang dijadikan dan diamanatkan 

sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar (penuh) terhadap berhasil 

atau tidaknya individu dalam proses pendidikannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Semua variabel bebas yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 

terhadap hasil belajar geografi. Karena pada dasarnya siswa/manusia 

selama hidupnya akan selalu mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, 

dan masyarakat luas. Lingkungan pendidikan ini memiliki keterkaitan dan 

saling mempengaruhi antar ketiga lingkungan dalam perkembangan 

manusia. 

2. Masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ketiga tri pusat 

pendidikan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dimana lingkungan 

pendidikan dapat pula diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan. 

3. Besarnya persentase kontribusi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat secara simultan terhadap hasil belajar geografi 

siswa kelas X SMA Negeri 12 Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011 

sebesar 57,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian ini misalnya faktor internal. 

4. Besarnya persentase kontribusi secara parsial dari tiap variabel terhadap 

hasil belajar geografi yaitu lingkungan keluarga sebesar 15,6%, 
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lingkungan sekolah sebesar 23,6% dan lingkungan masyarakat sebesar 

14,8%. Besarnya pengaruh variabel lingkungan sekolah lebih besar 

dibanding variabel lainnya. Hal ini dikarenakan sekolah masih memberi 

pengaruh yang sangat dominan dalam pencapaian hasil belajar siswa. 

Sistem belajar yang terlaksana dengan baik dan dilakukan secara sungguh-

sungguh tentu akan berdampak besar bagi kemajuan hasil belajar siswa. 

Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam 

mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses 

pembangunan masyarakatnya. 

5.2 Saran  

1. Peranan lingkungan sekolah sangat penting terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa disamping lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena 

itu di dalam pemilihan sekolah hendaknya bisa memlih sekolah yang 

mempunyai kualitas yang baik. Dari pihak sekolah juga harus bisa 

menciptakan kondisi dan kualitas sekolah yang baik meliputi sarana dan 

prasarana serta tenaga pendidik itu sendiri. Guru harus memperhatikan 

latar belakang keluarga dan masyarakat para peserta didik. Karena siswa 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan latar belakang tersebut 

juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa khususnya Geografi. 

2. Konsep tripusat pendidikan memiliki arti yaitu pendidikan di lembaga 

pendidikan (sekolah), pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di 

keluarga. Ketiganya sering disebut sebagai lingkungan pendidikan/sosial 

siswa, dimana pendidikan berlangsung pada tiga lingkungan tersebut. 
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Konsep ini mengisyaratkan bahwa pendidikan dapat diraih dimana dan 

kapan saja serta menjadi tanggung jawab bersama. Konsep ini 

memberitahukan bahwa masyarakat dan keluarga memiliki tanggung 

jawab yang seimbang terhadap keberhasilan para penuntut ilmu. Artinya, 

bukan hanya sekolah yang dijadikan dan diamanatkan sebagai lembaga 

yang memiliki tanggung jawab besar (penuh) terhadap berhasil atau tidak 

hanya individu dalam proses pendidikannya. Oleh karena itu diharapkan 

antara ketiga tri pusat pendidikan tersebut bisa bekerja sama dalam 

mencapai hasil belajar Geografi yang optimal. Sebab pada hakikatnya 

peranan ketiga pusat pendidikan itu selalu secara bersama-sama 

mempengaruhi manusia, meskipun dengan bobot pengaruh yang bervariasi 

sepanjang hidup manusia. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGARUH TRIPUSAT PENDIDIKAN  

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN GEOGRAFI 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG  

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

No. Sub Variabel Indikator No. Soal Jumlah 

1. 

Faktor  

Lingkungan  

Keluarga  

a. Cara orang tua mendidik anak 1, 2 2 

b. Relasi antar anggota keluarga 3,4 2 

c. Suasana rumah 5 1 

d. Keadaan ekonomi keluarga 6 1 

e. Tingkat pendidikan dan latar 

belakang kebudayaan 

7,8 2 

2. 

Faktor 

Lingkungan 

Sekolah 

a. Metode mengajar 9,10 2 

b. Kurikulum  11, 12, 13 3 

c. Relasi guru dengan siswa 14,15 2 

d. Relasi siswa dengan siswa 16 1 

e. Disiplin sekolah 17,18 2 

f. Alat pelajaran 19 1 

g. Waktu sekolah 20,21 2 

h. Standar pelajaran di atas 

ukuran 

22,23 2 

i. Keadaan gedung 24,25 2 

j. Metode belajar 26,27 2 

3. 

Faktor 

Lingkungan 

Masyarakat 

a. Kegiatan siswa di masyarakat 28 1 

b. Mass media 29,30 2 

c. Teman bergaul 31,32 2 

d. Bentuk kehidupan 

masyarakat 

33 1 

 

Lampiran 1 
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IDENTITAS RESPONDEN DAN LEMBAR JAWABAN 

Nama Responden : 

NIS   : 

Kelas   : 

 

DESKRIPSI RESPONDEN 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini : 

1. Jenis kelamin ….. a. Laki-laki b. Perempuan 

2. Umur Anda sekarang …………….. tahun 

3. Tempat tinggal sekarang  

a. Kos     c. Rumah kerabat (kakek/nenek, om) 

b. Rumah sendiri/orang tua  d. Lainnya ……. 

4. Jarak tempat tinggal dengan sekolahan : 

a. < 5 Km    c. > 10 Km 

b. 5-10 km 

5. Biasanya Anda berangkat sekolah dengan cara : 

a. Berjalan kaki 

b. Memakai kendaraan umum 

c. Memakai kendaraan sendiri 

d. Lainnya ……. 

6. Prestasi akademik sewaktu SMP : 

a. Sangat baik   c. Cukup Baik 

b. Baik    d. Kurang 

7. Biaya hidup dan sekolah Anda yang pokok bersal dari : 

a. Orang tua/wali   c. Bekerja sendiri 

b. Beasiswa dan orang tua/wali d. Lainnya ……… 

8. Berapa uang saku Anda tiap bulan : 

a. > Rp. 300.000   c. < Rp. 200.000 

b. Rp. 200.000- Rp. 300.000 
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LEMBAR JAWAB ANGKET 

PENGARUH TRIPUSAT PENDIDIKAN  

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN GEOGRAFI 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG  

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NAMA : 

NIS  : 

KELAS : 

 

 Berilah Tanda Silang (X) Pada Pilihan A, B, C, D atau E Yang Sesuai 

Dengan Jawaban Anda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. a b c d e 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

No. a b c d e 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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LEMBAR KUISIONER 

PENGARUH TRIPUSAT PENDIDIKAN  

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN GEOGRAFI 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG  

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

a. Jawablah daftar pertanyaan pada lembar jawaban yang disediakan. 

b. Bacalah secara baik setiap pertanyaan di bawah ini sebelum Anda 

menjawabnya. 

c. Jawablah semua pertanyaan yang ada. 

d. Pilih jawaban A, B, C atau D sesuai keaadaan Anda sebenarnya dengan 

memberikan tanda silang  

( X ) pada lembar jawab yang tersedia. 

e. Apapun jawaban Anda, tidak akan berpengaruh pada nilai akademik Anda. 

I. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Lingkungan Keluarga 

1. Apakah orang tua saudara biasa memperhatikan belajar dan memantau 

hasil belajar (prestasi) Anda? 

A. Ya. Selalu (tiap malam memantau)  

B. Sering (hampir setiap malam memperhatikan dan memantau) 

C. Kadang-kadang (tidak tiap malam, satu minggu hanya beberapa kali). 

D. Hanya saat tertentu saja misalnya saat ujian. 

E. Tidak terbiasa karena saya sudah dapat membagi waktu saya sendiri. 

2. Bagaimana cara orang tua Anda agar Anda dapat belajar secara mandiri? 

A. Selalu mengingatkan saya jika saya lupa belajar (tiap malam). 

B. Sering mengingatkan (hampir tiap malam mengingatkan) 

C. Kadang diingatkan kadang tidak (seminggu hanya beberapa kali). 

D. Tergantung situasi dan kondisi misalnya saat ujian. 

E. Tidak pernah diingatkan. 

Lampiran 2 
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3. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? 

A. Sangat baik penuh pengertian, terbuka tidak ditutup-tutupi. 

B. Terjadi hubungan yang baik. 

C. Biasa saja, berinteraksi jika memang diperlukan misalnya ketika 

meminta uang saku. 

D. Kurang terbuka karena saya terkadang takut. 

E. Terjadi hubungan yang kurang harmonis dan terkadang ada 

pertentangan dengan orang tua. 

4. Bagaimana kedekatan Anda dengan saudara kandung Anda? 

A. Sangat dekat dan akrab. 

B. Dekat. 

C. Cukup dekat. 

D. Kurang harmonis. 

E. Tidak begitu dekat dan kurang harmonis. 

5. Dalam kebiasaan belajar, bagaimana kebiasaan suasana rumah Anda 

sebagai tempat belajar? 

A. Sangat tenang dan kondusif untuk belajar. 

B. Tenang dan kondusif untuk belajar. 

C. Cukup tenang dan enak untuk belajar. 

D. Kurang nyaman untuk belajar. 

E. Suasananya sering gaduh dan ramai. 

6. Dengan keadaan ekonomi keluarga yang Anda alami, apakah Anda 

percaya diri dengan teman-teman lain di kampus? 

A. Sangat pecaya diri. 

B. Dapat percaya diri dengan baik. 

C. Cukup percaya diri.  

D. Kurang percaya diri. 

E. Belum bisa percaya diri. 

7. Apa tingkat pendidikan orang tua Anda (pilih salah satu, ayah atau ibu)? 

A. S1  

B. D3 
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C. SMA  

D. SMP 

E. SD 

8. Apakah kebiasaan-kebiasaan orang tua dalam mendidik berpengaruh 

terhadap kebiasaan Anda? 

A. Sangat berpengaruh 

B. Berpengaruh terhadap saya. 

C. Cukup berpengaruh.  

D. Kurang berpengaruh  

E. Tidak berpengaruh. 

B. Lingkungan Sekolah 

9. Dengan metode mengajar guru sekarang ini apakah Anda dapat mengikuti 

dan paham dengan proses belajar yang sedang Anda ikuti? 

A. Sangat dapat mengikuti 

B. Dapat mengikuti dengan baik. 

C. Cukup dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

D. Kurang mampu mengikuti. 

E. Belum dapat mengikuti dengan baik. 

10. Menurut penilaian Anda secara umum bagaimana metode mengajar guru 

Geografi Anda? 

A. Sangat menyenangkan. 

B. Menyenangkan 

C. Cukup menyenangkan.  

D. Biasa-biasa saja dan kurang efektif.  

E. Tidak menyenangkan dan tidak efektif. 

11. Menurut Anda bagaimana  struktur kurikulum yang ada di mapel 

Geografi? 

A. Sangat sesuai dengan kemampuan saya. 

B. Sudah sesuai dengan kemampuan saya.   

C. Sedang   

D. Kurikulum cukup padat 
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E. Sangat padat 

12. Apakah Anda dapat dengan baik menyesuaikan kurikulum yang ada dalam 

mapel Geografi? 

A. Sangat dapat menyesuaikan. 

B. Dapat menyesuaikan dengan baik 

C. Cukup dapat meyesuaikan 

D. Kurang dapat menyesuaikan 

E. Belum dapat menyesuaikan 

13. Apakah kurikulum yang ada sesuai dengan minat dan bakat Anda? 

A. Sanagt sesuai dengan minat, bakat saya 

B. Sesuai dengan minat dan bakat saya. 

C. Cukup sesuai    

D. Kurang sesuai dengan minat, bakat saya 

E. Tidak sesuai dengan minat, bakat saya 

14. Apakah Anda telah berusaha menjalin interaksi dalam pembelajaran 

kepada guru dengan baik? 

A. Dapat menjalin interaksi dengan sangat baik 

B. Dapat menjalin interaksi dengan baik 

C. Dapat menjalin interaksi dengan cukup baik 

D. Kurang dapat berinteraksi 

E. Tidak dapat berinterksi dengan baik. 

15. Ketika dalam kegiatan pembelajaran berapa kali Anda bertanya tentang 

materi pelajaran kepada guru dalam satu minggu? 

A. > 3 kali     D. 1 kali 

B. 3 kali     E. tidak pernah 

C. 2 kali  

16. Berapa kali Anda diskusi atau menanyakan materi pelajaran yang sulit 

dipahami kepada teman di luar jam sekolah dalam satu minggu? 

A. Sangat sering    D. Jarang 

B. Sering (seminggu sekali atau lebih) E. Tidak pernah 

C. Kadang-kadang (sebulan sekali)   
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17. Berapa kali Anda terlambat dalam mengikuti pelajaran dalam satu 

minggu? 

A. Tidak pernah terlambat   D. 3 kali 

B. 1 kali     E. > 3 kali 

C. 2 kali 

18. Apakah Anda sering membaca buku referensi yang dianjurkan oleh guru 

setiap minggunya? 

A. > 3 kali     D. 1 kali 

B. 3 kali     E. tidak pernah 

C. 2 kali 

19. Berapa koleksi buku dan LKS Geografi yang Anda miliki? 

A. Sangat lengkap ( > 3 )   D. kurang (1 buah) 

B. Lengkap ( 3 buah)    E. tidak punya 

C. Cukup ( 2 buah) 

20. Pukul berapa waktu pelajaran Geografi yang sering Anda alami? 

A. 07.00-08.00    D. 10.00-11.00 

B. 08.00-09.00    E. 11.00-12.00 

C. 09.00-10.00     

21. Dengan waktu pelajaran yang Anda alami dapatkah Anda berkonsentrasi 

dan menerima pelajaran dengan baik? 

A. Sangat dapat berkonsentrasi dengan baik 

B. Dapat berkonsentrasi dengan baik  

C. Cukup dapat berkonsentrasi  

D. Kurang dapat berkonsentrasi 

E. Belum dapat berkonsentrasi 

22. Menurut Anda apakah materi yang diberikan guru sudah sesuai standar 

pelajaran (dalam artian materi terlalu banyak/sulit) ? 

A. Sangat sesuai    D. Kurang sesuai  

B. Sudah sesuai     E. Belum sesuai 

C. Cukup sesuai  
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23. Apakah materi pelajaran yang diberikan guru sudah bisa Anda kuasai? 

A. Sangat bisa menguasai 

B. Sudah bisa menguasai   

C. Cukup menguasai   

D. Kurang bisa menguasai 

E. Belum bisa menguasai 

24. Bagaimana suasana kelas Anda sebagai tempat belajar di sekolah? 

A. Sangat tenang dan suara guru terdengar dengan jelas 

B. Tenang  

C. Tergantung guru yang mengajar 

D. Tidak tenang 

E. Sering bising dan suara guru menjadi kurang jelas 

25. Dengan suasana/kondisi kelas sekarang, apakah apakah Anda mampu 

menerima materi dengan baik? 

A. Sangat bisa menerima materi dengan baik. 

B. Bisa menerima materi dengan baik 

C. Cukup bisa menerima materi dengan baik 

D. Kurang mampu menerima materi dengan baik 

E. Tidak mampu menerima materi dengan baik. 

26. Apakah Anda selalu belajar dengan teratur ketika di rumah? 

A. Teratur tiap malam    

B. Tidak teratur (tidak setiap malam)  

C. Jika ada ulangan/PR saja  

D. Jarang belajar 

E. Tidak belajar 

27. Berapa jam waktu belajar yang Anda lakukan di rumah tiap hari? 

A. > 3 jam      D. 1 jam 

B. 3 jam      E. < 1 jam 

C. 2 jam 
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C. Lingkungan Masyarakat 

28. Apakah kegiatan dalam masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap 

perilaku atau pola belajar Anda? 

A. Sangat berpengaruh pada perilaku dan pola belajar saya. 

B. Berpengaruh terhadap pola belajar saya 

C. Cukup berpengaruh pada perilaku dan pola belajar saya. 

D. Kurang berpengaruh 

E. Sama sekali tidak berpengaruh. 

29. Apakah setiap minggu Anda sering melihat atau membaca media massa 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda? 

A. Sangat sering ( > 3 kali)   D. Jarang (seminggu sekali) 

B. Sering ( 3 kali)    E. Tidak pernah 

C. Kadang-kadang (2 kali) 

30. Bagaimana pengaruh media massa terhadap pola belajar Anda? 

A. Sangat berpengaruh terhadap pola belajar 

B. Berpengaruh dan membantu dalam belajar 

C. Cukup berpengaruh dalam belajar 

D. Kurang dapat membantu dalam belajar 

E. Berpengaruh negatif , misalnya membuat malas belajar 

31. Apakah teman begaul Anda di rumah suka begadang? 

A. Tidak pernah begadang 

B. Jarang begadang 

C. Kadang-kadang begadang (seminggu sekali) 

D. Sering begadang  

E. Sangat sering begadang (hampir tiap malam) 

32. Apakah Anda terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

teman-teman Anda misalnya menonton atau bermain bola, musik dll 

sehingga belajar Anda terganggu? 

A. Tidak terpengaruh karena saya sudah punya kegiatan sendiri 

B. Sangat jarang terpengaruh 

C. Kadang-kadang terpengaruh karena untuk menjalin keakraban 
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D. Sering terpengaruh 

E. Selalu terpengaruh karena menyenangkan 

33. Bagaimana bentuk kehidupan atau kondisi lingkungan kondisi mayarakat 

di tempat saudara tinggal? 

A. Sangat cocok dan mendukung untuk aktivitas belajar 

B. Cocok untuk mendukung aktivitas belajar 

C. Cukup cocok dan menunjang aktivitas belajar 

D. Kurang cocok untuk menunjang aktivitas belajar 

E. Tidak cocok untuk aktivitas belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

Daftar Nama Responden dan Nilai UAS Geografi 

 

No. Nama Kode 
Nilai Mapel 

Geografi 

1 Galuh Fafuan Ayu Sukma R-01 66 

2 Ary Cahyani R-02 68 

3 Gracelia Yossefine  Anandia G R-03 81 

4 Novia Eka Cahyani R-04 80 

5 Mazro’atun Nikmah R-05 83 

6 Fitria Risani Riadini R-06 81 

7 Ayu Sherly Nur T R-07 77 

8 Widya Pratiwi R-08 66 

9 Dody Saputro R-09 77 

10 Chintia Laurena R-10 66 

11 Sondang Rosalia Siregar R-11 69 

12 Yudistira Wahyu Wijaya R-12 74 

13 Zefanya Frediricus Arsel R-13 68 

14 Fredi Riyadi R-14 81 

15 Bayu Argianto R-15 77 

16 Eka Yustikarini R-16 84 

17 Pipin Indriana Pasa R-17 66 

18 Sulistyawati  R-18 66 

19 Ahmad Riyanto R-19 78 

20 Febby Shofan Setyawan R-20 74 

21 Wahyu Candra R-21 67 

22 Risky Agung Pramuda R-22 66 

23 Kinanthi Pramudya Wardani R-23 72 

24 Widya Retnaningsih R-24 73 

25 Nur Khilmi Aziz R-25 74 

26 Arbaatul Mukaromah R-26 77 

27 Sarah Dian Novita R-27 68 

28 Aning Ayu Ardyana R-28 66 

29 Fajar Sulistiyanto R-29 75 

30 Munir Ensten Wisnu W R-30 70 

31 Dody Saputro B R-31 80 

32 Dhayu Endiraningrat R-32 80 

33 Agus Faiq Ozhin N R-33 80 

34 Diah Karunia Putri  R-34 83 

35 Muhamad Arrouf M R-35 83 

Lampiran 3 
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36 Laksmi Chintya Dewi R-36 79 

37 Winji Dwi Margunani R-37 84 

38 Dwi Yulian Purwandani R-38 87 

39 Rintang Pratama Ade B R-39 77 

40 Dewi Ambarwati R-40 84 

41 Linna Prastika R-41 85 

42 Chalista Rahma Paramitha R-42 77 

43 Yossy Ovi Anggraeni R-43 80 

44 Faisatul Sukowati R-44 78 

45 Dyah Ayu Kartikasari R-45 84 

46 Ahmad Maulana R-46 81 

47 Novian Hanu Pradana R-47 82 

48 Alva Aulia Kholiq R-48 79 

49 Nisaul Chariyah R-49 80 

50 Ismayanti Purwaningrum R-50 80 

51 Ilham Fairus Tirta Aji R-51 74 

52 Yoga Bayu Yudha R-52 70 

53 Edu Dwiadi Nugraha R-53 89 

54 Sekar Tanjung Arumsari R-54 84 

55 Setyo Rini R-55 85 

56 Ikka Malia Chairun Nissa R-56 84 

57 Lathifah Puteri Kusumawardani R-57 84 

58 Ammanudin Noor R-58 82 

59 Adli Syahriar R-59 73 

60 Ibrahim Adiguna R-60 77 

61 Hendi Ardana R-61 70 

Sumber: Data Sekunder UAS Tahun 2010/2011 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X1 (Lingkungan Keluarga) 

No. Kode No. Soal 

Y Y
2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC - 1 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 32 1024 
2 UC - 2 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 37 1369 

3 UC - 3 5 3 3 3 3 2 2 2 5 2 30 900 
4 UC - 4 3 4 3 4 3 5 4 2 3 2 33 1089 
5 UC - 5 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 31 961 
6 UC - 6 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 39 1521 
7 UC - 7 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 33 1089 
8 UC - 8 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 29 841 
9 UC - 9 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 24 576 

10 UC - 10 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 38 1444 
11 UC - 11 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 36 1296 
12 UC - 12 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 36 1296 
13 UC - 13 3 4 5 4 2 3 3 4 2 2 32 1024 
14 UC - 14 3 3 4 4 2 1 4 4 4 3 32 1024 
15 UC - 15 5 4 4 4 3 3 4 4 3 2 36 1296 
16 UC - 16 3 4 4 4 5 3 4 3 3 5 38 1444 
17 UC - 17 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 1024 
18 UC - 18 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 34 1156 
19 UC - 19 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 38 1444 
20 UC - 20 2 2 1 2 2 5 2 3 1 2 22 484 

∑X 67 67 70 72 61 66 73 67 63 56 662 22,302 

∑X2 237 231 266 270 199 240 279 235 217 174     
∑XY 2252 2250 2384 2430 2059 2199 2459 2244 2126 1899 k      = 10 
rxy 0.490 0.639 0.741 0.721 0.562 0.155 0.610 0.410 0.479 0.554 Σα²b = 7.63 

rtabel 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 α²t    = 20.516 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid r11   = 0.698 

σ
2
b 0.63 0.33 1.1 0.57 0.68 1.17 0.66 0.56 0.98 0.86 

  

Lampiran 4 Lampiran 4 Lampiran 4 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Perhitungan Validitas Angket Lingkungan Keluarga 

Tabulasi Penelitian Angket Nomor 1 

No. Kode  X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 UC - 1 4 32 16 1024 128 
2 UC - 2 4 37 16 1369 148 
3 UC - 3 5 30 25 900 150 
4 UC - 4 3 33 9 1089 99 
5 UC - 5 3 31 9 961 93 
6 UC - 6 4 39 16 1521 156 
7 UC - 7 3 33 9 1089 99 
8 UC - 8 3 29 9 841 87 
9 UC - 9 2 24 4 576 48 

10 UC - 10 4 38 16 1444 152 
11 UC - 11 3 36 9 1296 108 
12 UC - 12 3 36 9 1296 108 
13 UC - 13 3 32 9 1024 96 
14 UC - 14 3 32 9 1024 96 
15 UC - 15 5 36 25 1296 180 
16 UC - 16 3 38 9 1444 114 
17 UC - 17 3 32 9 1024 96 
18 UC - 18 4 34 16 1156 136 
19 UC - 19 3 38 9 1444 114 
20 UC - 20 2 22 4 484 44 

∑ 67 662 237 22302 2252 

 

Rumus : 

 
 

Kriteria : Nomor item soal valid jika r xy > r tabel 

 

𝑟𝑥𝑦  =
20(2252) −  67 (662)

  20(237) − (67)2  20(22302) − (662)2 
 

𝑟𝑥𝑦  =
45040 − 44354

  4740 − 4489 𝑥 ( 446040 − 438244)
 

𝑟𝑥𝑦  = 0.490 

 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .  Karena r xy > r tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa item soal no 1 valid. 

 

 

 

  

     2222
xyr
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Perhitungan Reliabilitas Angket Lingkungan Keluarga 

 

Rumus: 

 

Kriteria : 

Jika r xy > r tabel maka instrument tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

1. Variansi Total : 

 

 

 

  

 = 20.516 

 

2. Koefisien Reliabilitas: 

 

 

 

 

 

 

r 11 = 0.698 

 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .   

Karena r 11 >  r tabel maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel. 

 

 

 

 

 

𝑟11 =   
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
  

𝜎2𝑡 =
Σ𝑌2 −

(Σ𝑌)2

𝑁
𝑁

 

𝜎2𝑡 =
22302 −

(662)2

20
20

 

𝑟11 =   
10

10 − 1
  1 −

7.63

20.516
  

𝑟11 =   
𝑘

𝑘− 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
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Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X2 (Lingkungan Sekolah) 

No. Kode 
No. Soal 

Y Y2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 UC - 1 5 3 2 3 2 5 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 2 2 4 62 1024 
2 UC - 2 2 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 64 1369 

3 UC - 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 40 900 
4 UC - 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 2 4 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 76 1089 
5 UC - 5 4 5 4 5 3 4 3 5 3 1 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 77 961 
6 UC - 6 3 2 4 5 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 2 61 1521 
7 UC - 7 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 73 1089 
8 UC - 8 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 68 841 
9 UC - 9 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1 50 576 

10 UC - 10 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 81 1444 
11 UC - 11 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 79 1296 
12 UC - 12 5 3 1 5 3 4 2 1 2 3 2 3 3 4 1 3 2 3 4 5 3 4 66 1296 
13 UC - 13 5 4 5 4 3 4 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 4 71 1024 
14 UC - 14 3 3 4 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 1 3 3 1 2 4 4 3 61 1024 
15 UC - 15 3 3 1 4 4 4 3 5 3 2 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 3 3 76 1296 
16 UC - 16 3 3 3 5 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 1 2 3 4 2 4 3 3 64 1444 
17 UC - 17 3 3 5 4 3 4 4 2 3 5 3 2 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 73 1024 
18 UC - 18 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 2 3 3 3 78 1156 
19 UC - 19 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 5 5 3 3 4 2 5 3 4 3 3 3 75 1444 
20 UC - 20 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 43 484 

∑X 65 61 63 73 53 67 56 54 57 51 58 67 58 67 47 56 61 65 60 72 63 64 1.338 92.098 

∑X2 231 195 235 291 151 249 166 170 171 151 180 243 174 243 147 168 209 235 196 282 211 220     

∑XY 4456 4169 4380 5045 3666 4624 3826 3707 3894 3515 3974 4604 3944 4575 3297 3836 4205 4531 4137 4944 4341 4428 k      = 22 

rxy 0.476 0.579 0.538 0.640 0.728 0.562 0.516 0.377 0.543 0.443 0.537 0.556 0.521 0.423 0.497 0.527 0.509 0.736 0.605 0.524 0.701 0.738 Σα²b = 21.24 

rtabel 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 α²t    = 136.09 

Kriteria valid valid valid valid valid valid valid tidak valid tidak valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid valid r11   = 0.88 

σ
2
b 1.04 0.47 1.92 1.29 0.56 1.29 0.48 1.27 0.45 1.10 0.62 0.98 0.31 0.98 1.92 0.59 1.21 1.25 0.84 1.20 0.66 0.80 

   

Lampiran 5 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Perhitungan Validitas Angket Lingkungan Sekolah 

Tabulasi Penelitian Angket Nomor 11 

No. Kode  X Y X2 Y2 XY 

1 UC - 1 5 62 25 3844 310 
2 UC - 2 2 64 4 4096 128 
3 UC - 3 1 40 1 1600 40 
4 UC - 4 3 76 9 5776 228 
5 UC - 5 4 77 16 5929 308 
6 UC - 6 3 61 9 3721 183 
7 UC - 7 4 73 16 5329 292 
8 UC - 8 3 68 9 4624 204 
9 UC - 9 3 50 9 2500 150 

10 UC - 10 4 81 16 6561 324 
11 UC - 11 3 79 9 6241 237 
12 UC - 12 5 66 25 4356 330 
13 UC - 13 5 71 25 5041 355 
14 UC - 14 3 61 9 3721 183 
15 UC - 15 3 76 9 5776 228 
16 UC - 16 3 64 9 4096 192 
17 UC - 17 3 73 9 5329 219 
18 UC - 18 3 78 9 6084 234 
19 UC - 19 3 75 9 5625 225 
20 UC - 20 2 43 4 1849 86 

∑ 65 1.338 231 92098 4456 

 

 

Rumus : 

 
 

Kriteria : Nomor item soal valid jika r xy > r tabel 

 

𝑟𝑥𝑦  =
20(4456) −  65 (1338)

  20(231) − (65)2  20(92098) − (1338)2 
 

𝑟𝑥𝑦  =
89120 − 86970

  4620 − 4225 𝑥 ( 1841960 − 1790244)
 

𝑟𝑥𝑦  = 0.476 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .  

Karena r xy > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa item soal no 11 valid. 

 

 

Perhitungan Reliabilitas Angket Lingkungan Sekolah 

 

  

     2222
xyr






𝑟11 =   
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
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Rumus: 

 

Kriteria : 

Jika r xy > r tabel maka instrument tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

1. Variansi Total : 

 

 

 

  

 = 136.09 

 

2. Koefisien Reliabilitas: 

 

 

 

 

 

 

r 11 = 0.88 

 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .   

Karena r 11 >  r tabel maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel. 

 

 

𝜎2𝑡 =
Σ𝑌2 −

(ΣY)
2

𝑁
𝑁

 

𝜎2𝑡 =
92098 −

(1338)2

20
20

 

𝑟11 =   
22

22 − 1
  1 −

21.24

136.09
  

𝑟11 =   
𝑘

𝑘− 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
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Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X3 (Lingkungan Masyarakat) 

No. Kode No. Soal 
Y Y

2 

33 34 35 36 37 38 39 40 

1 UC - 1 2 3 3 4 3 3 5 3 22 484 
2 UC - 2 3 4 4 4 3 5 3 4 30 900 
3 UC - 3 1 3 2 3 3 2 2 2 15 225 
4 UC - 4 4 5 4 4 3 5 4 2 30 900 
5 UC - 5 4 4 2 2 3 4 4 2 29 841 
6 UC - 6 2 2 3 4 3 5 4 3 22 484 
7 UC - 7 3 3 4 4 3 3 4 4 26 676 
8 UC - 8 2 4 3 4 2 3 4 3 23 529 
9 UC - 9 3 3 3 2 3 2 2 3 22 484 

10 UC - 10 2 3 4 4 3 4 4 4 29 841 
11 UC - 11 3 4 4 4 4 3 4 4 29 841 
12 UC - 12 1 5 4 4 3 3 4 4 27 729 
13 UC - 13 1 2 4 4 2 3 3 4 28 784 
14 UC - 14 1 3 4 4 2 1 4 4 25 625 
15 UC - 15 1 4 4 4 3 3 4 4 28 784 
16 UC - 16 2 3 3 4 5 3 4 3 26 676 
17 UC - 17 3 4 3 4 3 3 4 3 27 729 
18 UC - 18 2 5 4 3 3 3 4 4 30 900 
19 UC - 19 1 4 4 4 5 3 4 4 26 676 
20 UC - 20 1 3 1 2 2 5 2 3 19 361 

∑X 42 71 67 61 61 69 71 71 513 13.469 

∑X2 108 267 239 191 203 255 279 269     

∑XY 1110 1855 1765 1588 1620 1823 1862 1846 k      = 8 

rxy 0.417 0.497 0.691 0.596 0.763 0.733 0.447 0.343 Σα²b = 6.95 

rtabel 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 α²t    = 16.345 

Kriteria Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak r11   = 0.64 

σ2
b 1.04 0.79 0.77 0.26 0.89 0.89 1.42 0.89  

 

Lampiran 6 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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Perhitungan Validitas Angket Lingkungan Masyarakat 

Tabulasi Penelitian Angket Nomor 34 

No. Kode  X Y X2 Y2 XY 

1 UC - 1 3 22 25 484 66 
2 UC - 2 4 30 4 900 120 
3 UC - 3 3 15 1 225 45 
4 UC - 4 5 30 9 900 150 
5 UC - 5 4 29 16 841 116 
6 UC - 6 2 22 9 484 44 
7 UC - 7 3 26 16 676 78 
8 UC - 8 4 23 9 529 92 
9 UC - 9 3 22 9 484 66 

10 UC - 10 3 29 16 841 87 
11 UC - 11 4 29 9 841 116 
12 UC - 12 5 27 25 729 135 
13 UC - 13 2 28 25 784 56 
14 UC - 14 3 25 9 625 75 
15 UC - 15 4 28 9 784 112 
16 UC - 16 3 26 9 676 78 
17 UC - 17 4 27 9 729 108 
18 UC - 18 5 30 9 900 150 
19 UC - 19 4 26 9 676 104 
20 UC - 20 3 19 4 361 57 

∑ 71 513 267 13469 1855 

 

 

Rumus : 

 
 

Kriteria : Nomor item soal valid jika r xy > r tabel 

 

𝑟𝑥𝑦  =
20(1855) −  71 (513)

  20(267) − (71)2  20(13469) − (513)2 
 

𝑟𝑥𝑦  =
37100 − 36423

  5340 − 5041 𝑥 (269380 − 263169)
 

𝑟𝑥𝑦  = 0.497 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .  

Karena r xy > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa item soal no 34 valid. 

 

 

Perhitungan Reliabilitas Angket Lingkungan Masyarakat 

 

  

     2222
xyr






𝑟11 =   
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
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Rumus: 

 

Kriteria : 

Jika r xy > r tabel maka instrument tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

1. Variansi Total : 

 

 

 

  

 = 16.345 

 

2. Koefisien Reliabilitas: 

 

 

 

 

 

 

r 11 = 0.64 

 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0,444 .   

Karena r 11 >  r tabel maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel. 

 

𝜎2𝑡 =
Σ𝑌2 −

(ΣY)
2

𝑁
𝑁

 

𝜎2𝑡 =
13469 −

(513)2

20
20

 

𝑟11 =   
8

8 − 1
  1 −

6.95

16.345
  

𝑟11 =   
𝑘

𝑘− 1
  1 −

Σσ𝑏
2

𝜎1
2
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No 

Kode 

No Butir Angket Lingkungan Keluarga (X1) 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
% Skor Kriteria 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 R-01 3 3 4 3 2 3 3 3 60.0% CB 
2 R-03 5 5 4 4 2 4 3 4 77.5% B 
3 R-02 5 3 5 5 2 3 2 4 72.5% B 
4 R-04 4 4 5 5 4 5 3 4 85.0% SB 
5 R-05 4 4 5 5 4 5 5 5 92.5% SB 
6 R-06 4 5 4 5 4 4 5 4 87.5% SB 
7 R-07 4 5 4 5 4 4 3 4 82.5% B 
8 R-38 3 5 5 5 4 4 4 4 85.0% SB 
9 R-08 4 2 3 3 4 4 3 2 62.5% CB 

10 R-09 3 4 4 5 2 4 2 5 72.5% B 
11 R-10 3 5 4 5 2 4 3 4 75.0% B 
12 R-11 2 5 4 5 5 5 3 4 82.5% B 
13 R-25 3 3 3 3 4 3 3 3 62.5% CB 
14 R-12 4 4 5 5 4 5 5 5 92.5% SB 
15 R-13 4 4 5 5 4 5 3 5 87.5% SB 
16 R-14 3 4 5 5 4 5 1 5 80.0% B 
17 R-15 3 5 5 5 4 5 5 2 85.0% SB 
18 R-16 4 5 4 4 4 4 5 4 85.0% SB 
19 R-17 3 4 4 3 4 4 4 5 77.5% B 
20 R-18 2 2 1 4 4 2 3 5 57.5% CB 
21 R-19 4 5 5 5 4 4 3 3 82.5% B 
22 R-20 4 4 4 3 4 5 2 4 75.0% B 
23 R-21 3 4 4 3 1 3 3 3 60.0% CB 
24 R-22 4 4 3 3 2 2 3 3 60.0% CB 
25 R-23 2 3 4 4 3 5 3 4 70.0% B 
26 R-24 4 3 4 3 3 3 5 3 70.0% B 
27 R-26 3 5 5 4 4 4 5 5 87.5% SB 
28 R-27 5 3 3 3 4 5 2 3 70.0% B 
29 R-28 1 4 5 5 4 5 5 5 85.0% SB 
30 R-29 3 3 5 4 4 4 1 5 72.5% B 
31 R-30 3 5 4 4 4 4 3 4 77.5% B 
32 R-31 4 3 4 5 3 4 5 5 82.5% B 
33 R-32 3 5 4 4 5 4 5 4 85.0% SB 
34 R-33 4 4 4 2 4 4 5 3 75.0% B 
35 R-34 4 4 5 5 4 5 3 5 87.5% SB 
36 R-35 5 5 5 5 4 4 2 4 85.0% SB 
37 R-36 5 5 4 5 4 3 3 3 80.0% B 
38 R-37 5 5 4 4 5 4 3 5 87.5% SB 
39 R-39 4 3 4 4 4 5 3 4 77.5% B 
40 R-40 5 4 5 5 4 4 3 5 87.5% SB 
41 R-41 4 5 5 5 4 4 2 4 82.5% B 
42 R-42 3 4 4 5 4 3 4 5 80.0% B 
43 R-43 5 5 5 5 5 4 3 4 90.0% SB 
44 R-44 4 5 5 5 2 5 2 5 82.5% B 
45 R-45 4 3 4 5 4 4 5 3 80.0% B 
46 R-46 4 5 4 5 4 4 3 1 75.0% B 
47 R-47 5 4 4 5 3 4 5 4 85.0% SB 
48 R-48 4 4 3 4 4 4 5 3 77.5% B 
49 R-49 4 3 3 3 5 3 4 3 70.0% B 
50 R-50 5 5 4 2 4 5 3 5 82.5% B 
51 R-51 3 5 5 3 2 4 5 3 75.0% B 
52 R-52 2 3 3 3 3 3 4 2 57.5% CB 
53 R-53 3 4 4 5 4 4 5 5 85.0% SB 
54 R-54 4 4 5 5 4 3 5 4 85.0% SB 
55 R-55 3 3 4 5 4 3 4 5 77.5% B 
56 R-56 5 5 5 1 5 5 4 5 87.5% SB 
57 R-57 4 3 4 5 4 4 3 5 80.0% B 
58 R-58 2 5 5 5 2 3 3 4 72.5% B 
59 R-59 3 4 4 5 4 3 5 3 77.5% B 
60 R-60 4 5 1 1 5 5 5 4 75.0% B 
61 R-61 5 5 4 5 4 4 5 1 82.5% B 

Jumlah 476 509 225 244 458 

78.4% B 
Nilai maksimal 610 610 305 305 610 

Persentase skor 78.0% 83.4% 73.8% 80.0% 75.1% 

Kriteria B B B B B 

Data Hasil Penelitian 

Lampiran 7 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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   No Butir Angket Lingkungan Sekolah (X2)     

No Kode X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 
  

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  

1 R-01 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3 62.5% CB 
2 R-03 4 5 3 5 3 4 1 3 2 5 2 3 1 3 4 3 3 5 4 65.0% CB 
3 R-02 3 3 2 3 3 2 3 1 5 2 2 4 1 3 4 4 3 4 3 65.0% CB 
4 R-04 5 4 4 5 3 4 5 2 4 5 3 5 3 3 4 3 1 5 3 67.5% CB 
5 R-05 5 4 4 5 3 4 2 2 4 5 3 3 5 4 4 3 1 5 3 70.0% B 
6 R-06 4 5 4 4 5 4 5 2 1 5 3 3 3 3 4 3 1 4 3 60.0% CB 
7 R-07 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 1 3 4 4 3 5 3 67.5% CB 
8 R-38 4 3 4 4 4 4 4 4 1 5 1 4 1 2 4 3 4 4 3 62.5% CB 
9 R-08 3 3 4 4 3 4 5 2 2 5 3 5 1 3 4 4 2 4 3 65.0% CB 

10 R-09 4 5 3 4 3 4 3 3 1 4 2 3 1 3 3 4 3 4 1 55.0% CB 
11 R-10 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 52.5% CB 
12 R-11 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 5 2 3 2 2 3 4 4 62.5% CB 
13 R-25 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 2 3 1 5 3 3 3 4 3 62.5% CB 
14 R-12 2 4 4 3 2 4 3 4 2 5 2 3 1 3 4 4 3 4 3 62.5% CB 
15 R-13 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 1 2 1 2 3 4 3 4 2 52.5% CB 
16 R-14 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 65.0% CB 
17 R-15 4 3 4 5 4 5 2 3 1 5 1 3 1 3 4 4 3 4 3 62.5% CB 
18 R-16 5 3 4 4 3 5 2 3 3 5 3 3 4 5 4 3 1 4 3 67.5% CB 
19 R-17 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 4 3 55.0% CB 
20 R-18 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 1 4 4 4 1 2 3 55.0% CB 
21 R-19 4 4 3 4 3 4 1 4 2 5 3 3 1 5 3 4 4 4 2 65.0% CB 
22 R-20 3 4 3 3 3 3 2 4 2 5 1 5 1 5 4 4 3 4 3 72.5% B 
23 R-21 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 4 3 3 2 55.0% CB 
24 R-22 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 1 2 1 5 3 4 2 5 4 65.0% CB 
25 R-23 2 4 2 4 3 3 3 2 2 5 2 3 1 5 4 3 3 4 3 65.0% CB 
26 R-24 2 4 3 4 3 2 2 4 2 5 2 4 1 5 3 4 1 5 3 65.0% CB 
27 R-26 3 3 3 3 2 3 4 2 5 5 4 3 1 4 3 3 3 3 4 60.0% CB 
28 R-27 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 1 5 4 4 1 5 4 70.0% B 
29 R-28 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 4 1 3 4 4 1 5 3 62.5% CB 
30 R-29 4 4 3 4 3 4 1 4 1 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 77.5% B 
31 R-30 3 4 3 3 2 3 2 3 2 5 1 5 1 2 3 4 2 4 4 62.5% CB 
32 R-31 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4 1 2 4 4 3 3 2 57.5% CB 
33 R-32 3 3 3 3 2 2 1 3 1 5 3 3 1 2 3 3 3 2 3 50.0% TB 
34 R-33 4 4 4 3 3 4 5 2 3 5 3 3 1 3 4 4 2 3 1 52.5% CB 
35 R-34 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 1 2 4 4 3 4 3 60.0% CB 
36 R-35 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 1 2 4 4 3 4 3 60.0% CB 
37 R-36 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 1 3 1 2 3 4 3 4 3 57.5% CB 
38 R-37 4 3 4 4 4 4 4 4 1 5 1 4 1 2 4 3 3 4 3 60.0% CB 
39 R-39 3 5 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 2 2 50.0% TB 
40 R-40 4 3 1 3 3 3 2 3 3 5 3 4 1 2 3 3 3 4 3 57.5% CB 
41 R-41 4 4 4 4 4 4 5 3 2 5 2 3 1 2 4 4 5 5 4 70.0% B 
42 R-42 3 3 4 3 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 47.5% TB 
43 R-43 4 4 3 3 3 4 3 5 1 5 1 3 1 2 3 4 3 5 4 62.5% CB 
44 R-44 4 4 3 3 3 4 3 4 1 5 1 3 1 2 4 5 3 4 3 62.5% CB 
45 R-45 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 1 3 1 2 4 3 3 4 3 57.5% CB 
46 R-46 2 3 3 2 4 3 3 2 3 5 1 3 1 3 4 5 2 2 3 57.5% CB 
47 R-47 4 4 4 4 3 3 1 4 2 5 2 3 1 2 4 4 2 4 3 57.5% CB 
48 R-48 3 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 3 1 2 3 4 1 4 3 52.5% CB 
49 R-49 4 3 4 4 4 4 5 3 2 5 1 3 1 2 3 3 1 5 3 52.5% CB 
50 R-50 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 2 4 1 2 4 4 5 4 4 70.0% B 
51 R-51 5 4 3 5 3 3 1 3 1 5 1 2 1 2 3 3 1 3 1 40.0% TB 
52 R-52 3 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 3 1 2 2 4 4 2 3 52.5% CB 
53 R-53 5 4 4 3 4 5 5 4 2 5 2 2 1 2 3 4 1 3 3 47.5% TB 
54 R-54 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 1 2 4 3 1 4 1 52.5% CB 
55 R-55 5 5 5 3 4 4 2 5 2 5 3 3 2 2 4 3 1 3 2 50.0% TB 
56 R-56 4 3 4 4 3 4 4 5 1 5 2 3 1 2 4 4 4 4 4 65.0% CB 
57 R-57 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 3 1 2 4 3 2 4 3 55.0% CB 
58 R-58 5 4 4 4 4 3 2 3 3 5 2 3 4 2 4 4 3 4 2 65.0% CB 
59 R-59 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 5 1 2 3 4 4 4 2 62.5% CB 
60 R-60 2 3 3 3 5 3 5 4 2 5 5 5 1 2 5 4 3 5 4 72.5% B 
61 R-61 2 3 2 3 4 3 1 2 2 5 1 2 1 2 5 4 5 3 2 60.0% CB 

Jumlah 427 607 392 200 412 139 288 391 380 411 

60.2% CB 
Nilai maksimal 610 915 610 305 610 305 610 610 610 610 

Persentase skor 70.0% 66.3% 64.3% 65.6% 67.5% 45.6% 64.1% 64.1% 62.3% 67.4% 

Kriteria B CB CB CB CB TB CB CB C C 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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No Kode 

No Butir Angket Lingkungan Masyarakat (X3) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
% Skor Kriteria Nilai Kriteria 

28 29 30 31 32 33 

1 R-01 4 3 5 3 4 5 70.4% B 66 Tuntas 

2 R-03 3 3 3 5 4 4 64.7% CB 81 Tuntas 

3 R-02 4 3 3 3 4 4 61.9% CB 68 Tuntas 

4 R-04 4 3 4 5 5 4 73.4% B 80 Tuntas 

5 R-05 4 3 4 5 5 4 73.4% B 83 Tuntas 

6 R-06 1 4 3 5 3 4 58.9% CB 81 Tuntas 

7 R-07 5 4 5 5 5 5 84.8% SB 77 Tuntas 

8 R-38 5 3 4 4 5 4 73.2% B 87 Tuntas 

9 R-08 4 3 3 3 4 5 64.7% CB 66 Tuntas 

10 R-09 3 3 4 3 3 4 58.7% CB 77 Tuntas 

11 R-10 2 3 4 3 3 4 55.8% CB 66 Tuntas 

12 R-11 2 3 3 5 4 3 58.9% CB 69 Tuntas 

13 R-25 2 4 4 1 2 5 53.2% CB 74 Tuntas 

14 R-12 5 3 4 3 4 5 70.4% B 74 Tuntas 

15 R-13 3 3 3 3 4 3 55.8% CB 68 Tuntas 

16 R-14 2 4 3 4 3 4 59.0% CB 81 Tuntas 

17 R-15 5 2 3 3 4 4 61.8% CB 77 Tuntas 

18 R-16 5 4 3 4 4 4 70.5% B 84 Tuntas 

19 R-17 4 3 3 2 4 4 58.7% CB 66 Tuntas 

20 R-18 4 3 3 3 2 3 53.0% CB 66 Tuntas 

21 R-19 4 4 3 5 4 4 70.4% B 78 Tuntas 

22 R-20 3 3 4 1 3 4 53.5% CB 74 Tuntas 

23 R-21 3 2 3 4 3 4 55.9% CB 67 Tuntas 

24 R-22 3 2 3 5 3 4 59.0% CB 66 Tuntas 

25 R-23 4 3 4 3 3 2 56.1% CB 72 Tuntas 

26 R-24 3 2 2 3 3 4 50.4% TB 73 Tuntas 

27 R-26 3 2 3 4 3 3 53.1% CB 77 Tuntas 

28 R-27 3 2 4 3 2 3 50.6% TB 68 Tuntas 

29 R-28 3 4 5 3 4 3 64.6% CB 66 Tuntas 

30 R-29 3 2 3 2 3 4 50.8% TB 75 Tuntas 

31 R-30 3 3 2 3 3 3 50.4% TB 70 Tuntas 

32 R-31 4 4 4 3 3 5 67.4% CB 80 Tuntas 

33 R-32 5 5 5 4 5 5 84.3% SB 80 Tuntas 

34 R-33 5 3 5 3 4 5 72.9% B 80 Tuntas 

35 R-34 5 5 4 3 3 4 70.3% B 83 Tuntas 

36 R-35 4 5 3 2 4 5 67.4% CB 83 Tuntas 

37 R-36 4 4 3 5 4 4 70.2% B 79 Tuntas 

38 R-37 4 5 4 3 4 5 73.1% B 84 Tuntas 

39 R-39 5 5 4 4 3 4 72.9% B 77 Tuntas 

40 R-40 3 2 4 5 4 5 67.4% CB 84 Tuntas 

41 R-41 4 3 3 5 5 5 73.4% B 85 Tuntas 

42 R-42 3 4 3 5 4 4 67.1% CB 77 Tuntas 

43 R-43 4 5 4 3 3 5 70.4% B 80 Tuntas 

44 R-44 2 4 3 3 3 4 56.1% CB 78 Tuntas 

45 R-45 3 5 5 3 4 5 73.1% B 84 Tuntas 

46 R-46 3 4 5 4 3 4 67.4% CB 81 Tuntas 

47 R-47 5 3 5 4 4 4 73.1% B 82 Tuntas 

48 R-48 4 4 4 3 2 4 61.5% CB 79 Tuntas 

49 R-49 5 4 3 3 4 5 70.1% B 80 Tuntas 

50 R-50 5 2 4 4 3 5 67.7% CB 80 Tuntas 

51 R-51 4 4 3 2 2 4 55.4% CB 74 Tuntas 

52 R-52 3 3 3 2 3 4 52.9% CB 70 Tuntas 

53 R-53 5 4 5 4 3 3 69.9% B 89 Tuntas 

54 R-54 4 4 3 4 3 4 64.4% CB 84 Tuntas 

55 R-55 4 3 5 3 3 4 64.3% CB 85 Tuntas 

56 R-56 3 3 3 5 4 4 64.7% CB 84 Tuntas 

57 R-57 4 5 4 5 5 5 81.6% B 84 Tuntas 

58 R-58 4 3 4 5 4 3 67.6% CB 82 Tuntas 

59 R-59 3 4 3 5 3 4 64.6% CB 73 Tuntas 

60 R-60 5 5 4 2 5 4 73.5% B 77 Tuntas 

61 R-61 2 2 3 2 5 4 53.1% CB 70 Tuntas 

Jumlah 224 431 435 250 

64.5% CB 76.8 Tuntas 
Nilai maksimal 305 610 610 305 

Persentase skor 73.4% 70.7% 71.3% 82.0% 

Kriteria B B B B 

Sumber: Data Analisis Penelitian Tahun 2011 
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1. Uji Normalitas Data 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 61 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.09846400 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .056 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .621 

Asymp. Sig. (2-tailed) .836 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

 

  

 

 

 

Lampiran 8 
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2. Uji Multikolenieritas 

 

 

3. Uji Heterokesdasitas 

 

 

4. Analisis Regresi Ganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000 

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 

a. Dependent Variable: Y     

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant
) 

22.500 5.977  3.764 .000   

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 .767 1.304 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 .809 1.237 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 .769 1.300 

a. Dependent Variable: Y       
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5. Uji F Simultan 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1497.795 3 499.265 28.237 .000
a
 

Residual 1007.844 57 17.681   

Total 2505.639 60    

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

b. Dependent Variable: Y     

6. Uji t Parsial 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.500 5.977  3.764 .000 

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 

a. Dependent Variable: Y     

7. Uji Determinasi Simultan R
2
 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .773
a
 .598 .577 4.20494 

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

8. Uji Determinasi Parsial r
2
 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constan
t) 

22.500 5.977  3.764 .000    

X1 .575 .177 .311 3.242 .002 .584 .395 .272 

X2 .368 .088 .392 4.195 .000 .618 .486 .352 

X3 .647 .206 .301 3.147 .003 .577 .385 .264 

a. Dependent Variable: Y        
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Foto Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 SMA N 12 Kota Semarang 

Gambar 2 Siswa Mengerjakan Kuisioner 

Lampiran 9 



174 
 

 

Foto Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Memberikan Arahan pada Siswa 

Gambar 3 Koordinasi dengan Guru Pamong 
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Foto Penelitian 

 

 

Gambar 5 Siswa Mengerjakan Lembar Kuisioner 

Gambar 5 Mengawasi Siswa 


