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ABSTRAK 
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Hasil belajar merupakan suatu hal yang penting dalam pendidikan dan dapat 

dipandang sebagai salah satu ukuran keberhasilan siswa dalam mengikuti suatu 

proses belajar. Hasil belajar juga sering dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan 

dalam menentukan pendidikan lanjutan dan profesi yang akan dipilihnya. Hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

belum sesuai dengan harapan, salah satu penyebabnya yaitu lingkungan keluarga 

siswa dalam belajar misalnya kurangnya perhatian dan motivasi dari keluarga siswa 

dalam belajar. Selain itu, kesulitan belajar menjadi salah satu masalah dalam salah 

satu masalah dalam proses belajar dan pemahaman pada mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah khususnya mata pelajaran ekonomi.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional, sampel yang akan 

dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang dari 151 orang. Data 

dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan teknik 

analisis korelasi dengan bantuan aplikasi statistik SPSS release 18.0.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga 

dengan hasil  belajar diketahui Rsquare 0,267 sementara rtabel 0,254, sehingga, dengan 

dengan besaran persamaan dalam regresi sebesar 26,7%, variabel kesulitan belajar 

terhadap hasil belajar dilihat dari analisis Rsquare 0,265 sementara rtabel 0,254dalam 

persamaan regresi sebesar 26,5%, sedangkan pengaruh lingkungan keluarga dan 

kesulitan belajar terhadap hasil belajar ekonomi diketahui Rsquare 0,446 sementara 

rtabel 0,254 sehingga, dalam persamaan regresi sebesar 44,6%.   Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi.  

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Pada umumnya, 

negara berkembang atau yang mengalami stabilitas politik dan agama, pendidikan 

menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Mengingat sangat pentingnya pendidikan 

bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia menangani 

secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Setiap 

negara mempunyai landasan dan tujuan pendidikan yang berbeda. Salah satu tujuan 

pendidikan di Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang.  

Oleh karna itu seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan, dan tidak memandang suku, agama, maupun ras. Dalam Dictionary of 

Psychology (1972)  diartikan bahwa pendidikan merupakan tahapan kegiatan yang 

bersifat kelembagaan seperti sekolah atau madrasah yang dipergunakan untuk 

menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, 

sikap, dan sebagainya. 



 

Pendidikan merupakan  salah satu faktor memerlukan perhatian tersendiri 

dalam pembangunan nasional yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, karena 

dengan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dijadikan 

modal utama pelaksanaan pembangunan. Pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan 

potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan 

memecahkan problema pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh 

potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut 

terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat 

dan dunia kerja. Karena bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari 

di sekolah untuk menghadapi  problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

saat ini maupun yang akan datang. 

Proses belajar mengajar yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya 

manusia yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat dilihat dari 

hasil proses mengajar. Hasil proses belajar mengajar adalah adanya terjadi perubahan 

input ke output yang lebih baik. Perubahan yang terjadi tersebut dapat berupa sikap, 

prilaku atau tingkah laku dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan proses pembelajaran 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa itu sendiri. 

Adapun hasil belajar merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada 

tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Menurut Jihad dan Haris (2012:14) bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan 



perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari 

proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Purwanto (2013:54) menjelaskan terdapat tiga domain dalam hasil belajar 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manusia mempunyai potensi perilaku 

kejiwaan yang dapat dididik dan diubah tingkah lakunya meliputi ketiga domain 

tersebut. Untuk mencapai kepentingan pengukuran hasil belajar domain-domain 

disusun secara hirarkhis dalam tingkat-tingkat mulai dai yang paling rendah dan 

sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. 

 Bedasarkan observasi yang dilakukan penulis dengan guru bidang studi 

ekonomi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi diperoleh informasi bahwa, masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar itu dilihat dari hasil belajar. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa, faktor- faktor 

tersebut saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu ada yang berasal dari dalam (internal) seperti 

motivasi, minat, cara belajar, intelegensi, kematangan mental dan lainnya, sedangkan 

yang berasal dari luar (eksternal) seperti keluarga, lingkungan sekolah, sarana dan 

prasarana dan lainnya. 

 Slameto (2010:54) mengemukakan faktor tersebut adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah sebagai faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar dan faktor ekternal 

adalah faktor yang berada di luar individu. Faktor internal meliputi motivasi, sikap, 

minat, intelegensi, kebisaaan belajar, konsep diri dan sebagainya.  



Faktor eksternal meliputi guru, orang tua, prasarana dan sarana pembelajaran, kurikulum 

sekolah, dan sebagainya. 

  Adapun salah satu faktor adalah lingkungan keluarga. Yang dimaksud 

dengan lingkungan keluaraga itu adalah lingkungan terkecil dalam kesatuan 

masyarakat. Keluarga di bangun dari sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita, kemudian hidup bersama dan menghasilkan keturunan berupa anak. 

Maka yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga adalah orang tua. Hasil belajar 

siswa tidak lepas dari peran penting dari orang tua karena orang tua adalah salah satu 

motivator anak dalam proses belajar. 

Jika dilihat dari kegiatan pembelajaran siswa dalam, kurangnya belajar dan 

pengetahuan dirumah dari masing-masing siswa yang memang kebanyakan latar 

belakang keluarganya mempunyai jenjang pendidikan yang lebih rendah dimana 

siswa dirumah tidak dapat berinteraksi mengenai pelajaran kepada keluarganya, 

sehingga siswa tidak mempunyai motivasi yang lebih untuk belajar. 

Dalam proses pembelajaran seringkali siswa mengalami kesulitan belajar, 

sulitnya seorang siswa dalam belajar menjadi salah satu masalah dalam proses belajar 

dan pemahaman pada mata pelajaran yang di ajarkan khususnya mata pelajaran 

ekonomi. Kesulitan dalam belajar sangat berpengaruh pada hasil belajar seorang 

siswa, kesulitan seorang siswa dalam proses belajar ini tidak hanya terjadi karena 

faktor dari dalam diri siswa saja melainkan ada juga karena faktor dari luar diri siswa 

itu sendiri. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar bisa memahami setiap 

siwa yang mengalami hal tersebut, dengan melakukan pedekatan lebih spesifik 



kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar itu peran guru di harapkan mampu 

mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 10 desember 2015 di SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi, di peroleh data tentang hasil belajar ekonomi (hasil test harian 

siswa selama satu bulan). Dimana data tersebut adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 10 Desember 2016 di SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi, di peroleh data tentang hasil belajar ekonomi (hasil test 

harian). 

Tabel 1.1 Persentase Nilai Ulangan Harian Siswa Selama Tiga Bulan 

Semester Ganjil Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi 2016/2017 

 

 

 

 

Sumber: guru ekonomi SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

Tabel 1 merupakan hasil test harian siswa. Siswa yang tuntas terdiri dari 67 

siswa, dan yang tidak tuntas ada 84 siswa. Jumlah siswa setiap kelas yaitu sekitar 30 

orang. Jika dilihat dari tabel diatas jumlah siswa yang tuntas dalam test harian lebih 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

KKM = 78 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1.  XI IPS 1 30 20 Siswa 10 Siswa 

2.  XI IPS 2 31 12 Siswa   19 Siswa 

3.  XI IPS 3 31 11 Siswa 20 Siswa 

4.  XI IPS 4 29 15 Siswa 14 Siswa 

5.  XI IPS 5 30 9   Siswa 21 Siswa 

Jumlah  151 67 Siswa 84 Siswa 



sedikit dibanding dengan siswa yang tidak tuntas. Hal ini membuktikan bahwa hasil 

belajar siswa masih jauh dari apa yang di harapkan. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, dapat dilihat bahwa masih ada hasil 

belajar siswa yang rendah, maka di dalam penelitian ini penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Kesulitan 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS Di SMA Negeri 1 

Muaro Jambi’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

diangkat penulis dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Muaro Jambi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi ? 

3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap 

hasil belajar ekonomi kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi. 



3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga, dan 

kesulitan belajar  terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA 

N 1 Muaro Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat teoritis  

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian yang         berkaitan 

dengan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

ekonomi. 

2. Manfaat praktis  

 Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

a). Bagi Sekolah  

 Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat di jadikan 

salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki mutu proses pembelajaran 

ekonomi sehingga dapat meningkakan hasil belajar ekonomi siswa. 

b). Bagi guru 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemilihan strategi 

pembelajaran dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 c). Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

peneliti tentang pengaruh lingkungan keluarga dan kesulitan belajar siswa terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa. 

 



1.5 Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini terarah, focus, dan dapat menjawab rumusan masalah yang 

ada, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu : 

1. Lingkungan Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lingkungan 

keluarga yang meliputi dari indikator Cara orang tua mendidik, Relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, latar belakang kebudayaan. 

2. Kesulitan belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah keadaan dimana siswa 

suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu 

untuk mencapai hasil belajar. 

3. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diukur 

pada ranah kognitif. Adapun hasil belajar siswa diambil dari nilai ulangan harian 

ekonomi siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Dalam rangka menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan, 

maka diperlukan penjelasan tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini agar lebih efektif dan operasional.  

Defenisi tersebut antra lain : 

1 Lingkungan keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat 

yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan secara langsung. Disitulah 

berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses permasyarakatan, 

melalui interaksi tersebut diperoleh pengetahuan, keterampilan, dan minat, nilai-

nilai, emosi dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu diperoleh ketenangan dan 



ketentraman. Indkator lingkungan keluarga meliputi : ( Cara orang tua mendidik, 

Relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan). 

2 Kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak dapat belajar sebagai mana 

mestinya. Indikator kesulitan belajar meliputi : (gangguan motorik, kesulitan 

membaca, kesulitan menulis, kesulitan menghitung ). 

3 Hasil belajar adalah nilai rata-rata harian selama tiga bulan pada mata pelajaran 

Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro jambi, pada semester genap 

tahun ajaran 2016/2017. Indikator hasil belajar meliputi : (Hasil belajar kognitif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1      Hasil Belajar 

2.1.1   Pengertian Hasil Belajar 

Manusia belajar karena adanya keingintahuan terhadap hal-hal yang belum 

diketahui yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang dihadapinya. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang makin pesat kemajuannya mengakibatkan berbagai 

kesenjangan serta ketidakmerataan  dalam kehidupan ditinjau dari dimensi sosial-

ekonomis dan kebudayaan. Sementara itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dikembangkan oleh manusia di satu tempat  mendorong manusia di tempat lain untuk 

mengetahuinya. Rasa ingin tahu seperti ini dapat dipenuhi melalui belajar, dan apa 

yang diperolehnya adalah hasil belajar yang ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku si pembelajar. 

Sudjana (2011:28) mengemukakan ”Belajar merupakan suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaanya, dan lain-lain 

aspek yang ada pada diri pada individu”.   

Ada pendapat lain yang dikemukakan Sardiman (2012:20) bahwa “belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 



sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik, kalau si subjek belajar itu mengalami 

atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik”. Melalui belajar manusia dapat 

berkembang dan meningkatkan mutu hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

sebagaimana menurut Djamarah (2008:3) mengemukakan bahwa belajar adalah untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya agar tidak dikatakan sebagai 

orang bodoh. 

Seseorang yang punya pengalaman juga dapat menjadikan pengalaman 

tersebut sebagai pelajaran sehingga seoarang individu tersebut dapat belajar dari 

pengalaman yang telah dialami. Sebagaimana menurut Dahar (2011:2) 

mengemukakan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu 

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman, meliputi: perubahan 

prilaku, perilaku terbuka, belajar dan pengalaman, belajar dan kematangan. 

Perubahan laku individu didapat dari proses interaksi di lingkungan sekitar 

dan pengalaman masa lalu, sebagaimana menurut Syah (2012:68) belajar dapat 

dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. 

Belajar juga diikuti dengan penguasaan kemampuan-kemampuan  atau 

keterampilan tertentu. Sebagaimana menurut Uno (2012:16) mengemukakan Belajar 

sebagai perubahan perilaku terjadi setelah siswa mengikuti atau mengalami suatu 

proses belajar mengajar, yaitu hasil belajar dalam bentuk penguasaan kemampuan 

atau keterampilan tertentu. 



Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa belajar itu 

membawa perubahan tingkah laku yang mana perubahan itu pokoknya adalah 

didapatkannya kecakapan baru melalui usaha yang ditandai dengan adanya hasil 

belajar atau hasil perubahan pada diri seseorang. Ditinjau dari proses pengukuran, 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan kecakapan nyata yang dapat diukur secara 

langsung dengan tes dan dapat dihitung hasilnya dengan angka. Hal ini berarti bahwa 

hasil belajar seseorang dapat diperoleh melalui perangkat tes dan hasil tes itu dapat 

memberikan informasi tentang seberapa jauh kemampuan penyerapan materi oleh 

seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Dimyati (2009:4), bahwa hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran 

adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor, angka dalam 

ijazah atau kemampuan meloncat setelah latihan. 

Sedangkan Menurut Hamalik (2012:30) Hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak 

mengerti menjadi mengerti, yang meliputi aspek pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, 

dan sikap.  

Tidak jauh berbeda dengan Hamalik, Menurut Sudjana (2011:3), hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif,dan psikomotor.  



 Gagne sebagaimana dikutip oleh Aunurrahman (2014:142) menyebutkan ada 

tiga perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar, yaitu: 

a) Model kognitif (cognitive models) 

Model kognitif yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan 

pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajarann, model  

kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berfikir agar terjadi 

aktivitas yang efektif. Model kognitif digunakan pada saat memecahkan masalah IPS 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

b) Sikap (attitude) 

Sikap yaitu keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecendrungan 

bertindak dalam menghadapi suatu obyek atau peristiwa, didalamnya terdapat unsur 

pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak. 

Misalnya, sikap menghormati pendapat orang lain, kesedian untuk bekerja sama, dan 

tanggung jawab. 

c)  Kecakapan motorik (motor skill) 

Kecakapan motorik ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

fisik.Misalnya, keterampilan menggunakan membuat peta atau membuat konsep. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Usman (2006: 6), bahwa hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, mencerahkan, membentuk bidang baru), dan evaluation 

(menilai). 



Seperti yang dikemukakan oleh Syaodih dalam Hosnan (2014: 24) bahwa, “ 

Hasil belajar dengan segala perilaku yang dimiliki sebagai akibat dari proses belajar 

yang berlangung di sekolahyang bersifat kognitif, efektif maupun psikomotor 

disengaja atau tidak disengaja”. Tipe-tipe hasil belajar yang diterjemahkan oleh 

Hosnan (2014: 26) adalah sebagai berikut: 

1) Tipe hasil belajar bidang kognitif, yang mencakup pada hafalan, pemahaman , 

aplikasi stimulus dan evaluasi. 

2) Tipe hasil belajar bidang afektif, yang berkenan dengan sikap dan  nilai yang  

terdiri dari beberapa tujuan dan tipe hasil belajar, yaitu kepekaan dalam 

menerima rangsangan dari luar. 

3) Tipe hasil belajar bidang psikomotor, tampak dalam bentuk keterampilan, 

kemampuan bertindak dari individu. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

siswa menerima pengalaman belajarnya baik aspek pengetahuan (kognitif), 

keteramilan (psikomotor), dan sikap (afektif).Hasil belajar dapat dijadikan indikator 

keberhasilan siswa. 

Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan menghasilkan 

hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus 

pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kualitas 

pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. 

Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti setiap 

peserta didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar 



yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar 

yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar 

tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa. Hasil Belajar 

merupakan hasil dari interaksi tindak belajar dan tindak mengajar atau nilai pelajaran 

sekolah yang dicapai oleh siswa berdasarkan kemampuan atau usahanya belajar dan 

digunakan dalam bentuk angka. 

2.1.2 Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, sementara Sudjana 

(2011:39) mengatakan “faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat 

diklasifikasikan pada 2 faktor utama yaitu faktor yang ada pada diri siswa  dan faktor 

diluar diri siswa atau faktor lingkungan”. Faktor yang ada pada diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap 

dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan faktor psikis. 

Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar,sebab 

hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan 

disadarinya.siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan 

berprestasi. Ia harus berusaha mengerahakan segala daya dan upaya untuk dapat 

mencapainya. 

 Faktor diluar diri siswa, meliputi latar belakang sosial ekonomi, pendidikan 

keluarga, pandangan terhadap lingkungan, fasilitas fisik. Oleh sebab itu, hasil belajar 

siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 



Menurut Slameto (2013:54) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu faktor intern dan ekstren. 

I.    Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Di dalam membicarakan faktor intern ini, 

akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan. 

1. Faktor Jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan 

tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 

b) Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya 

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

khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

2. Faktor Psikologis 

Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, baik mengenai 

macam-macamnya, maupun latar belakangnya (Ahmadi 2008). Faktor psikologis 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan 



dengan kondisi seseorang, di dalam faktor psikologis ada tujuh faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu :  

a)      Intelegensi 

Menurut J. P. Chaplin, 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. 

b)      Perhatian 

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun 

semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. 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 ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian 

dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

c)   Minat 

  Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena 

perhatian sfatnya 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. 



d)      Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hillgard 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. 

e)      Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan 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/pendorong. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya 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. Dengan kata lain anak yang sudah 

siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya 

akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

 

 

 



g) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah kesediaan untuk 

memberi response atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seeseorang 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. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi 

karena terjadi kekacauan substansi pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah 

tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan 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. 

II.  Faktor eksternal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan sosial 



 Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman 

sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang 

harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar 

lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan 

seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk 

belajar. 

 Lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal 

siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, 

banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, 

diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan yang belum 

dimilikinya. 

 Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan 

belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak 

rumah), pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap 

aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orangtua, anak, 

kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas 

belajar dengan baik. 

2) Lingkungan nonsosial. 

 Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak 

dingin, sinar yang tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu lemah/gelap, 

suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan 



faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, 

bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan 

terhambat. 

 Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua 

macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas 

belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, software, seperti 

kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan 

lain sebagainya. 

 Faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). Faktor ini hendaknya 

disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode 

mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena  itu, 

agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar 

siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode 

mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. 

Adapun faktor lain mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 3 

macam, yakni  menurut  Syah (2012:145): 

1. Faktor internal (faktor dalam diri siswa), yaitu keadaan atau kondisi / keadaan 

jasmani dan rohani siswa; 

2. Faktor eksternal ( faktor dari luar diri siswa ), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa; 



3. Faktor pendekatan belajar ( approach to learning ), yakni jenis upaya belajar 

siswa meliputi strategi dan metode yang digunakan guru untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

Menurut Buner (Trianto, 2011:26)  bahwa belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi 

hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar pada dasarnya adalah keberhasilan suatu proses dalam perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman, proses melihat, mengamati, memahami suatu 

yang dipelajari, terjadi karena usaha yang disengaja dan tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang diajarkan yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai berupa 

huruf, angka, kata, atau simbol.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana  faktor yang berasal 

dari luar diri siswa dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar 

ekonomi dalam penelitian ini adalah nilai yang diperoleh siswa dalam bentuk angka 

sebagai gambaran dari tingkat kemampuan kognitif  yang dikuasai sebagai akibat dari 

pengaruh lingkungan keluarga dan kesulitan belajar. 

2.1.3 Lingkungan Belajar  

Lingkungan menurut Webster’s (dalam Purwanto, 2013:168) New Collegiate 

Dictionary diterangkan sebagai “the aggregate of all the external conditions 



and influences affecting the life and development of an organism atau diartikan 

sebagai kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan 

perkembangan suatu organisme” (dalam Purwanto, 2013:74). Lingkungan belajar oleh 

para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan 

adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan (Syah, 

2010:74). Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Usman (2006:168) adalah latar 

tempat berlangsungnya pendidikan. Berdasarkan pengertian dari definisi-definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lingkungan belajar adalah tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap 

keberlangsungan kegiatan tersebut. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan mencakup: 1) 

lingkungan keluarga, 2) lingkungan sekolah, dan 3) lingkungan masyarakat (Idrus, 

2010:76). Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan 

mempengaruhi manusia secara bervariasi. 

2.2     Lingkungan Keluarga  

          Dalam kegiatan pembelajaran, tidak semua siswa memiliki tingkat inteligensi 

yang sama itu bisa dilihat dari hasil belajar siswa, siswa yang memiliki inteligensi 

tinggi terkadang juga mengalami masalah pada saat proses belajar, dengan ini 

terbukti bahwa inteligensi bukanlah faktor utama seorang siswa mampu mencapai 

hasil belajar yang baik. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:74) pengertian lingkungan 

adalah kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan 



perkembangan suatu organisme. Sedangkan pengertian  keluarga menurut Aqib 

(2010:173) adalah pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang 

karena hubungan semenda (hubungan menurut garis ibu) dan 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, dll).  

Keluarga secara etimologi menurut Ki Hajar Dewantara, seperti di jelaskan 

Abu Ahmadi adalah sebagai berikut: Bagi bangsa kita perkataan “keluarga” tadi kita 

kenal sebagai raingkaian perkataan-perkataan “kawula” dan “warga”. Sebagai kita 

ketahui, maka “kawula” itu tidak lain artinya dari pada “abdi” yakni “hamba” 

sedangkan “warga” berati “anggota”. Sebagai abdi dalam keluarga wajiblah 

seseorang disitu menyerahkan segala-kepentingan kepentingan kepada keluarganya. 

Sebaliknya sebagai “warga” atau “anggota” ia berhak sepenuhnya pula untuk ikut 

mengurus kepentingan didalam keluarga tadi (Ahmadi, 1991). 

Keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat 

yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan yang berhubungan langsung. 

Disitulah terdapat berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses 

permasyarakatan. Melalui interaksi tersebut di peroleh pengetahuan, keterampilan, 

minat, nilai-nilai, emosi dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu diperoleh 

ketenangandan ketentraman (Langgulung, 2004). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah 

lingkungan terkecil dalam masyarakat dimana antar individu dapat berinteraksi secara 

langsung sehingga individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-

nilai, emosi dan sikap dalam hidup. 



2.2.1     Indikator Lingkungan Keluarga 

Ahmadi dan Widodo (2013:85-87) mengemukakan faktor orang tua atau indikator dalam 

lingkungan keluarga sebagai berikut :  

1. Cara  mendidik anak   

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan pendidikan  anak-anaknya, mungkin acuh tak 

acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan 

belajar anaknya. Orang tua yang bersifat kejam, otoriter, akan menimbulkan mental yang tidak sehat 

bagi anak. Hal ini berakibat anak tidak dapat tenteram, tidak senang dirumah, ia pergi mencari teman 

sebayanya, hingga lupa belajar. Sebenarnya orang tua mengharapkan anaknya pandai, baik, cepat 

berhasil, tetapi malah menjadi takut, hingga rasa harga diri kurang. Orang tua yang lemah , suka 

memanjakan anak, ia tidak rela anaknya berusaha keras, akibatnya anak tidak mempunyai 

kemampuan dan kemauan, bahkan sangat tergantung pada orang tua, hingga malas berusaha, malas 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah, hingga prestasinya menurun. 

2. Hubungan Orang  Tua dan Anak 

Sifat hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini penting sekali dalam 

menentukan kemajuan belajar anak. Yang dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh 

pengertian, atau kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, memanjakan, dan lain-lain. Kasih sayang dari 

orang tua, perhatian atau penghargaan kepada anak-anak menimbulkan mental yang sehat bagi anak. 

Kurangnya kasih sayang akan menimbulkan emosional insecurity. Demikian juga sikap keras,  

kejam , acuh tak acuh akan menyebabkan  hal yang  serupa. Kasih sayang dari orang  tua dapat 

berupa : 



 Apakah orang tua sering meluangkan waktunya untuk omong-omong bergurau dengan 

anak-anaknya. 

 Biasakan orang tua membicarakan kebutuhan keluarga dengan anak-anaknya. 

 

c) Contoh/Bimbingan dari Orang tua  

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Seagala yang diperbuat orang tua 

tanpa disadari akan ditiru anak-anaknya. Karena sikap orang tua yang bermalas-malasan tidak baik, 

hendaknya dibuang  jauh-jauh. Demikian juga belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar 

sikap dewasa dan tanggung jawab belajar, tumbuh  pada diri anak, orang tua yang sibuk bekerja, 

terlalu banyak anak yang  diawasi, sibuk organisasi, berati anak tidak mendapat 

pengawasan/bimbingan dari orang tua, hingga kemungkinan akan banyak mengalami kesulitan 

belajar. 

Menurut Slameto (2010:60) lingkungan belajar yang berasal dari luar diri 

siswa (ekstrinsik) dalam lingkungan keluarga dapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut : 

a) Cara Orang Tua Mendidik  

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat 

menyebabkan anak tidak / kurang berhasil dalam belajarnya. Mendidik dengan cara 

memanjakan adalah cara mendidik yang tidak baik, karena anak akan berbuat 

seenaknya saja, Begitu pula mendidik anak dengan cara memperlakukannya terlalu 

keras adalah cara mendidik yang juga salah.  



b) Relasi Antar anggota Keluarga  

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

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

lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan 

anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. 

c) Suasana Rumah  

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kajadian yang 

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

yang gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang 

belajar. Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tenteram. 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis, buku, dll. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika 

keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin 

bahkan harus bekerja untuk membantu orang tuanya, akan dapat mengganggu 

belajarnya. Sebaliknya keluarga yang kaya, orang tua sering cenderung untuk 

memanjakan anak, anak hanya bisa bersenang-senang saja dan akibatnya kurang 

dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar.  

e) Pengertian Orang Tua  

Anak belajar perlu pengertian dari orang tua. Bila anak sedang belajar jangan 

diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak kurang bersemangat, 



orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu kesulitan yang 

dialami anak di sekolah. 

f) Latar Belakang Kebudayaan  

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

2.2.2 Fungsi Keluarga 

Menurut Oqbum fungsi keluarga itu adalah sebagai fungsi kasih sayang, 

ekonomi, pendidikan, perlindungan/ penjagaan, rekreasi, status keluarga dan agama 

(Aunurrahman, 2014:108). Sedangkan menurut Bierstadt (Aunurrahman, 2014:108)  

keluarga berfungsi sebagai: 

1) Menggantikan keluarga 

2) Bersifat membantu 

3) Mengatur dan menguasai impuls-impuls (dorongan) sexual 

4) Menggerakkan nilai-nilai kebudayaan 

2.3  Kesulitan Belajar  

  Dalam kegiatan belajar tidak semua siswa mampu menerima pelajaran dengan 

baik atau megalami kesulitan dalam belajar, karena setiap siswa memiliki karakter 

dan latar belakang yang berbeda sehingga aktifitas siswa berbeda pula antara siswa 

satu dengan siswa yang lainnya. 

 Kesulitan belajar ini menjadi hambatan bagi siswa dalam proses belajar 

dimana siswa tidak dapat meraih hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. 



Ambo Enre Abdullah mendefenisikan kesulitan yang dikutip kembali oleh Fitri 

(2005:7) dimana, kesulitan adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai adanya 

hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih 

keras untuk mencapainya. 

 Siti Murdiyanti dkk. (1994:4-5) kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam 

proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. 

 Sedangkan kesulitan belajar menurut Abidin (2006:10) menunjuk pada 

sekelompok kesulitan yang nyata dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam 

kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengar, membaca, menulis, menalar, 

atau kemampuan dalam bidang studi tertentu. 

 Siswa yang inteligensinya tinggi  akan mengalami gangguan dalam belajar 

atau mengalami kesulitan dalam belajar jika kondisi kesehatannya sedang tidak baik, 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Ahmadi dan Widodo (2013:77) “Dalam dimana 

anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut 

dengan “kesulitan belajar”. 

2.3.1 Indikator Kesulitan Belajar 

a) Gangguan Motorik dan Presepsi 

Gannguan perkembangan motorik disebut dispraksia mencangkup pada 

gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan presepsi 

mencangkup presepsi penglihatan otot, presepsi visual, presepsi pendengaran, heptik 

dan intelegensi, hal tersebut sejalan dengan gynsberg (2008 : 17) bahwa dispraksia 



adalah ketidak mampuan dalam melakukan aksi motorik kompleks walaupun 

kekuatan otot, sensasi dan koordinasi normal serta kohperensi dan kerjasama baik. 

b) Kesulitan Membaca (Disleksia) 

Kesulitan membaca sering disebut disleksia menurut brya (1979 : 200) 

mendefenisikan disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan mempelajari komponen-

komponen kata dan kalimat. Hal itu, sejalan dengan asrori (2007 : 236) 

mendefenisikan disleksia sebagai gangguan membaca yang ditunjukan kemampuan 

membacanya dibawah kemampuan yang sesungguhnya dimiliki. 

c) Kesulitan Menulis (Disgrafia) 

Salah satu kesulitan belajar salah satunya belajar menulis atau sering juga disebut 

disgrafia. Masalah pembelajaran spesifik yang berdampak terhadap kesulitan 

menyampaikan hal yang ada dalam tulisan yang akhirnya menyebabkan tulisannya 

menjadi buruk. Muhammad (2008:137) ada tiga jenis pelajaran menulis yaitu, 

menulis permulaan, menegeja atau dikte, dan menulis expresif. Kegunaan 

kemampuan menulis bagi seorang siswa adalah untuk mencatat, menyalin, dan 

mengerjakan sebagian besar tugas sekolah. Oleh karena itu hendaknya kesulitan 

belajar menulis itu dideteksi sejak dini agar tidak menimbulkan kesulitan anak dalam 

mempelajari berbagai mata pelajaran yang diajarkan. 

d) Kesulitan Menghitung (Diskalkulia) 

Kesulitan belajar menghitung disebut juga diskalkulia, adalah masalah yang 

memberi dampak terhadap operasi perhitungan dalam matematika Muhammad 

(2008:137). Kesulitan belajar berhitung yang berat sering disebut akalkulia. Ada tiga 

elemen belajar berhitung yang harus dikuasai anak, ketiga elemen tersebut adalah 



konsep, komputasi dan pemecahan masalah. Seperti halnya bahasa, berhitung 

merupakan bagian dari matematika yang merupakan sarana berfikir keilmuan.  

2.3.2 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar  

2.3.2.1 Faktor intern  

a) Sebab yang bersifat fisik 

Menurut Ahmadi dan Widodo :  

1. Karena sakit  

Seorang yang sakit akan mengalami kelamahan fisiknya, sehingga saraf 

sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melaluli 

indranya tidak dapt diteruskan ke otak. Lebih-lebih sakitnya lama, sarafnya akan 

bertambah lemah, sehingga dia tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari,yang 

mengakibatkan tertinggal jauh dalam pelajarannya. 

2. Karena kurang sehat  

Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah 

capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang kurang semangat, pikiran 

teganggu. Karena hal-hal ini penerimaan dan respons belajar berkurang, saraf otak 

tidak mampu bekerja secara optimal memproses, mengelola, menginterprestasi, dan 

mengorganisasi bahan pelajaran melalui indranya. 

3. Sebab karena cacat tubuh 

Cacat tubuh di bedakan atas: 

a. Cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, 

gangguan psikomotor. 



b. Cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kakinya. 

Bagi golongan yang serius, maka harus masuk pendidikan yang khusus seperti 

SLB, bisu, tuli,TPAC-SROC. Bagi golongan yang ringan masih banyak mengikuti 

pendidikann umumm, asal guru memperhatikan dan menempuh placement yang 

cepat. 

b) Faktor rohani 

Belajar memerlukan kesiapan rohani dan ketenangan dengan baik, faktor 

rohani itu meliputi antara lain sebagai berikut : 

1. Inteligensi  

2. Bakat 

  3. Minat 

 4. Motivasi 

 5. Faktor kesehatan mental 

 6. Tipe-tipe khusus seorang pelajar 

2.3.2.2 Faktor Eksternal atau Eksogen  

A) Faktor sosial   

1. Orang tua  

Orang tua yang mampu mendidik dengan baik, mampu berkomunikasi dengan 

baik, penuh perhatian terhadap anak, tahu kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi 

anak dan mampu menciptakan hubungan baik dengan anak-anaknya, akan 

bepengaruh besar terhadap keberhasilan belajar anak tersebut atau sebaliknya.  



2. Manusia yang hadir  

Manusia yang hadir pada saat seseorang sedang belajar dapat mengganggu 

proses belajar, misalnya suasana rumah yang gaduh, sekitar kelas banyak anak 

bermain atau suasana disekitar ruang kelas yang berisik.  

3. Bukan manusia yang hadir  

Dapat berupa film, video VCD atau kaset yang diputar sehingga dapat 

menganggu individu yang sedang belajar.  

b) Faktor non sosial  

1. Alat bantu belajar mengajar yang lengkap akan membantu proses                                                                                                                                                         

belajar atau sebaliknya.  

2. Metode mengajar yang memadai akan membantu proses belajar atau 

sebaliknya.  

3. Faktor udara, cuaca, waktu, tempat, sarana, dan prasarana dapat menganggu 

proses belajar. 

c) Faktor lingkungan 

1. Faktor-Faktor Keluarga 

a) Cara orang tua mendidik,  

b) Relasi antara anggota keluarga, 

c) Suasana rumah, 

d) Keadaan ekonomi keluarga, 

e) Pengertian orang tua,  

f) Latar belakang kebudayaan. 



2. Lingkungan Sekolah 

a. Metode mengajar, 

b. Kurikulum, 

c. Relasi guru dengan siswa,  

d. Relasi siswa dengan siswa,  

e. Disiplin sekolah,  

f. Pelajaran  dan waktu sekolah, 

g. Standar pelajaran,  

h. Keadaan gedung,  

i. Metode belajar, 

j. Tugas rumah 

3. Lingkungan Masyarakat 

a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

b. Media Massa 

c. Teman Bergaul 

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat 

2.4     Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dari penelitian yang relevan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan judul: 

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Wati (2006) dengan judul pengaruh 

lingkungan belajar, kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar akutansi siswa kelas XI IPS SMA Negri 6 Kota Jambi Tahun ajaran 

2009/2010, pengaruh antara motivasi belajar (X3) dengan prestasi belajar 



akutansi (Y) mempunyai koefisien korelasi sebesar rhitung 0,609 > rtabel 0,297 

pada N = 52 dengan taraf signifikasi 5% dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa motivasi belajar mempunyai korelasi positif dan signifikan 

terhadap terhadap hasil akutansi siswa kelas XI IPS SMA Negri 6 Kota Jambi 

Tahun ajaran 2005/2016. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Rayendra (2010) dengan judul pengaruh 

faktor kesulitan belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

Ekonomi siswa SMA Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2008/2009, terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 

Biologi siswa SMA Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2008/2009.  

Hal ini di tunjukan dengan r hitung sebesar 0,177 dengan signifikansi 0,015 dan 

t hitung 2,456. 

 Dari beberapa penelitian yang relevan terdahulu maka dapat terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dan kesulitan belajar 

terhadap hasil belajar dapat dicoba untuk pembelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi, lingkungan keluarga dan kesulitan belajar menunjukkan 

efektivitas yang sangat tinggi bagi perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari 

pengaruhnya terhadap penguasaan materi pelajaran maupun dari pengembangan dan 

pelatihan sikap serta keterampilan sosial yang sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

kehidupannya di masyarakat. 

Lingkungan keluarga lingkungan yang paling dekat dengan siswa, lingkungan 

keluarga mampu menjadi sumber pengetahuan ataupun sumber belajar yang sangat 



menginspirasi siswa, lingkungan keluarga juga mampu menumbuhkan semangat 

belajar yang tinggi bagi siswa, karena dengan semangat belajar yang tinggi siswa 

mampu menghadapi masalah-masalah yang di hadapi dalam belajar.  

Tidak semua siswa menjalani proses belajar dengan baik, kurangnya motivasi 

belajar karena lingkungan keluarga yang kurang baik yang membebani siwa dalam 

belajar sehingga siswa sulit dalam menangkap materi yang diajarkan ini adalah salah 

satu penyebab hasil belajar siswa yang tidak maksimal. 

2.5 Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belaja siswa.  

 Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, karena 

keluarga bisa menjadi motivator bagi siswa dengan motivasi inilah siswa akan 

meningkatkan minat, kemauan dan semangat yang tinggi dalam belajar serta tekun 

dalam proses belajar, dengan motivasi juga berpengaruh terhadap kualitas hasil 

belajar siswa dapat diwujudkan. Lingkungan keluarga yang baik, tentram, mampu 

membuat siswa nyaman dalam melakukan segala hal, salah satunya dalam proses 

pembelajaran.   

Sebaliknya apabila dilingkungan keluarga siswa tidak baik seperti penuh 

dengan keributan, tidak terjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak 

maka siswa akan cenderung terbebani oleh masalah yang di hadapinya, sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa tidak memiliki semangat dalam belajar yang 

mengakibatkan hasil belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

 

 



2. Pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa. 

   Kesulitan belajar memang sering terjadi pada setiap siswa, semua dipengaruhi 

banyak faktor, siswa yang inteligensinya tinggi tapi memiliki gangguan fisik (sakit) 

maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar, terlebih lagi apabila 

sakitnya seorang siswa tergolong lama hal itu bisa menyebabkan siswa tidak dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga  banyaknya materi belajar yang tertinggal. 

3. Pengaruh antara lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar 

siswa.  

Keberhasilan belajar dinyatakan dalam berbagai indikator Indeks Prestasi 

pembelajaran, angka kelulusan, prediksi keberhasilannya dan semacamnya. 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersumber dari dalam diri 

(internal) yaitu faktor fisiologis meliputi Kematangan fisik, keadaan Indera, 

kesehatan serta faktor psikologis yang meliputi emosi, sikap, minat, bakat, 

intelegensi, kreativitas, motivasi. Selain faktor dari dalam prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh faktor dari luar yaitu factor (eksternal) individu yaitu faktor Sosial 

yang meliputi orang lain (guru : pembimbing), orang tua, media lain (film, video dll), 

faktor non sosial meliputi alat bantu, metode, faktor lingkungan, sarana prasarana. 

Lingkungan keluarga dan kesulitan belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, 

lingkungan keluarga siswa yang baik, harmonis atau keluarga yang memiliki 

pengetahuan luas bisa menjadi motivasi tersendiri bagi siswa serta bisa 

menumbuhkan semangat dalam belajar, apabila siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar, siswa mampu menceritakan masalah yang dialaminya kepada keluarganya. 

 



Dalam penelitian ini kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak bisa 

menerima materi pelajaran dengan semestinya, atau adanya hambatan yang 

menyebabkan siswa tidak bisa mencapai hasil belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di gambarkan kerangka berfikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : X1    = Lingkungan keluarga 

         : X2    = Kesulitan belajar 

        : Y    =  Hasi belajar 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis  adalah  pernyataan  sementara  tentang pengaruh  yang diharapkan 

antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang ditegakkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif antara lingkungan keluarga dan 

kesulitan belajar dengan hasil  belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas  XI IPS 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

Lingkungan 

keluarga 

(X1) 
hasil Belajar   

 (Y) 

kesulitan Belajar 

(X2) 



 Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga terhadap hasil  belajar 

mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kesulitan belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi.  

3. Terdapat pengaruh antara lingkungan keluarga dan kesulitan belajar dengan  

hasil belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro 

Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukan, maka penelitian ini tergolong pada 

jenis penelitian Ex-Post Facto. Menurut Sugiyono (2010:6) disebutkan penelitian Ex-

Post Facto adalah penelitian yang bertujuan mencari pengaruh sebab-akibat yang ada 

(dampak) dan melihat ke belakang untuk melihat faktor penyebabnya. Adanya 

pengaruh sebab akibat didasarkan atas teoritis bahwa sesuatu variabel disebabkan 

atau di latar belakangi oleh variabel tertentu. 

Dilihat dari pengaruhnya peneliti ini termasuk penenlitian korelasional, yang 

menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Besarnya hubungan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk koefesien korelasi. Penelitian ini bersifat korelasi karena 

mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan terikat. 

Selanjutnya variabel ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh 

lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA 

N 1 Muaro Jambi. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:60) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

“segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”. 

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian 

Arikunto (2010:104). Variabel penelitian ada dua macam, yaitu: 



 

1. Variabel Independen ( Variabel Bebas) 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Variabel itu digunakan untuk 

meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain. Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya adalah X: (X1) Lingkungan Keluarga dan, (X2) Kesulitan 

Belajar. 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat adalah variabel tidak bebas, variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, 

variabel terikan biasanya disimbolkan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA N 1 Muaro Jambi. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Muaro Jambi tahun ajaran 

2016/2017. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desenber 2016. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010;117) menyatakan bahwa populasi adalah 

“wilayah generalisasi yang terikat atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 



Menurut Sugiyono (2010:2.117) populasi adalah “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS  yang 

terdiri dari 5 Kelas. Berikut ini merupakan tabel populasi penelitian siswa kelas 

XI IPS SMA N 1 Muaro Jambi. 

       
 

         
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi (154 responden) 

       = presisi (ditetapkan 10% dengkat tingat kepercayaan 95%) berdasarkan rumus 

tersebut diproleh jumlah sebagai berikut: 

   
 

         
= 

   

(   )         
 = 

   

    
= 60.62 Responden. 

Dilihat dari rumus perhitungan ukuran sampel diatas, sampel penelitian ini 

sebanyak 60 siswa. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Menurut Riduwan (2009:70) 

sampel penelitian adalah “sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data dan dapat mewakili seluruh populasi”. Apabila subjek kurang dari 100, 



maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

total populasi.  

Adapun untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

n1   
 

 
    

Keterangan : 

n1 = banyaknya sampel setiap kelas 

n = banyaknya polulasi disetiap kelas 

N = banyaknya polulasi diseluruh kelas 

N1 = banyak sampel penelitian (Umar, 2003:120) 

Tabel 3.2 

Perhitungan Proporsi Sampel 

 

No Kelas Jumlah 

Populasi 

Proporsi Sampel Jumlah Sampel 

1. XI IPS I 32   

   
            

13 

2. XI IPS II 33   

   
            

13 

3. XI IPS III 30   

   
            

12 

4. XI IPS IV 29   

   
            

11 

5. XI IPS V 30   

   
            

12 

Jumlah Sampel 61 

 
 Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu dengan 

rincian 61 siswa. 



3.5 Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhka penelitian, maka digunakan 

instrument penelitian. Menurut Arikunto (2010:203) Instrumen penelitian adalah 

“alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

variabel X1 dan X2 yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket sedangkan 

variabel Y dalam penelitian ini diperoleh dari hasil ulangan harian selama tiga bulan, 

dari variabel X1 ,X2 dan Y dilakukan pengambilan dokumentasi untuk memperkuat 

alat pengumpulan data dalam penelitian ini: 

3.5.1 Angket  

Angket merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset 

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan.  Menurut Sugiyono  

(2010:142) “Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab”. Di dalam  penulisan ini penulis menggunakan  

angket tertutup, yang mana pada angket tersebut sudah disediakan jawaban-

jawaban yang harus dipilih oleh sampel. Angket yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab serta 

pemberian skor peneliti menggunakan skala likert dengan lima alternatif 



jawaban, misalnya selalu (SL), sering (SR), jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). 

Skor untuk jawaban dari pertanyaan/pernyataan positif adalah SL=5, SR=4, 

JR=2, dan TP=1, sedangkan untuk pertanyaan/pernyataan negatif, skor 

sebaliknya, sedangkan variabel Y dalam penelitian ini diperoleh dari ulangan 

harian selama tiga bulan. 

3.5.2 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau vareiabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda. Untuk melengkapi dan memperoleh data 

yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data jumlah siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Muaro Jambi tahun pelajaran 2016/2017. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian digunakan 

teknik sebagai berikut: 

1) Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-

buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa hasil ulangan harian. 

3) Angket/kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 



(Sugiyono, 2010:199). Angket yang digunakan yaitu angket tertutup, artinya 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden telah disediakan alternatif 

jawabannya. 

3.6.1 Penyebaran Instrumen 

Setelah diketahui validitas dan reliabitasnya, kemudian instrumen yang 

sudah dianggap cermat disebarkan kepada responden. Cara penyebaran angket 

(kuesioner) dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendatangi pihak sekolah 

yang berwenang dan yang telah ditentukan penulis. Setelah itu, penelitian 

menemui responden yang menjadi sampel penelitian dan memberikan angket 

untuk diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian dan memberikan 

angket untuk diisi oleh responden. Dalam pengisian angket, peneliti 

memberikan kesempatan kepada responden untuk membaca, memahami serta 

kemudian mengisinya. 

3.6.2 Penarikan Instrumen 

Setelah instrumen disebarkan dan pertanyaan telah dijawab, maka angket 

kembali dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Penarikan 

instrumen dilakukan dengan cara mengumpulkan kembali angket yang telah 

disebar. Bila terdapat instrumen yang tidak terisi secara lengkap maka 

dikembalikan kepada responden untuk dilengkapi. 

 

 



3.7 Uji Persaratan Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument, menurut Arikunto 

(2006:63) dalam Ridwan (2009:97) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Jika instrument dikatakan valid berarti instrument 

dapat digunakan untuk mendapatkan data itu valid sehingga valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur Sugiyono (2010:137) dalam Ridwan (2009:97). Uji validitas dilakukan 

dengan cara validitas konstruksi melalui pembuatan kisi-kisi instrumen 

berdasarkan indikator-indikator yang diukur. 

Sebelum pengumpulan data yang sebenarnya dilakukan, angket yang 

dipergunakan terlebih dahulu diuji cobakan. Pelaksanaan uji coba dimaksud 

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada item angket, berkaitan dengan 

bahasa alternative jawaban yang tersedia, maupun maksud yang terkandung 

dalam penyebaran angket tersebut. 

Peneliti menghitung validitas perbutir soal dengan menggunakan rumus 

Korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto,  

(2010:  146) sebagai berikut: 
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 dengan pengertian 

   rxy = 



rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy         N : Jumlah Subyek 

X : Skor item            Y : Skor total 

∑X : Jumlah skor items          ∑Y : Jumlah skor total 

∑X
2 :

 Jumlah kuadrat skor item       ∑Y
2 :

 Jumlah kuadrat skortotal 

(Arikunto, 2010 : 146 )  

3.7.2 Uji Realibilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2010: 154 ). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk 

angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 

dan uji validitas  menggunakan  item  total,  dimana  untuk  mencari  

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal 

bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α: 

Rumus : 

α =
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Keterangan : 

r₁₁   =  Relibilitas instrumen 



k   =  jumlah item 

Ʃαb²  =  Jumlah varians total  

Ʃαt² =  jumlah varians skor-skor tiap item 

Instrument dapat dikatakan andal (reliabel) jika memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Arikunto menentukan criteria 

indeks reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 < 0.200 Sangat rendah 

2 0.200 – 0.399 Rendah 

3 0.400 -  0.599 Cukup 

4 0.600 – 0.799 Tinggi 

5 0.800 – 1.00 Sangat Tinggi 

 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk  reabilitas untuk item soal 

minat memiliki indeks reabilitas 0,950 maka dinyatakan realiabel dengan 

kriteria sangat tinggi.  Sedangkan untuk item soal pengetahuan memiliki indeks 

reabilitas 0,806 maka dinyatakan realiabel dengan kriteria sangat tinggi. 

3.8 Uji Persaratan Analisis 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada data yang akan 

dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari populasi 

yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian 

normalitas digunakan untuk menguji data lingkungan keluarga (X1), kesulitan belajar 



(X2), dan hasil belajar (Y). Langkah yang ditempuh dalam melakukan uji normalitas 

adalah uji Chi Kuadrat berikut: 

X
2
 = 

( )fo fh

fh


 

Keterangan : 

X
2
 :  Chi Square 

fo : frekuensi yang diperoleh dari sampel 

fh : frekuensi yang diterapkan dalam sampel sebagai 

pencerminan dari frekuensi yang diharapkan. 

Apabila harga X
2
 hitung < X

2
  tabel maka data yang diperoleh berdistribusi 

normal, sebaliknya bila X
2
 hitung > X

2
 tabel maka data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal. Untuk membantu proses pengelolaan data secara cepat dan tepat 

maka dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui program SPSS 18.0 for 

windows. 

 

3.8.2 Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi  yang digunakan dalam suatu 

empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji ini akan diperoleh 

informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Untuk 

mengetahui pengaruh variabel lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap 

hasil belajar, dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS For windows 

release 18.0. Penggunaan model linier dikatakan tepat dan dapat digunakan apabila 

Fhitung > Ftabel atau dengan membandingkan probabilitas (pada table anova tertulis sig) 



dengan taraf nyatanya (0,05 atau 0,01). Jika probabilitas> 0,05 maka model ditolak 

dan jika probabiliats < 0,05 maka model diterima. Dalam penelitian ini bentuk 

persamaan linear Y = a + bX 

3.8.3 Uji Homogenitas 

Uji homogentas adalah uji yang digunakan apakah data yang diteliti homogen 

atau tidak. Menurut Sugiyono (2012:197) untuk pengujian varian digunakan uji F 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Jika telah didapat harga Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel distribusi 

normal dengan dkpembilang = n1 –  1 dan dkpenyebut =n2 – 1. 

 Kriteria pengujian adalah jika Fhitung ˂ Ftabel , maka kedua kelompok mempunyai 

variasi yang homogen. 

3.8.3 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dalam rangka menguji apakah model 

ganda ditemukan adanya korelasi ganda antar variabel bebas lingkungan keluarga 

(X1) kesulitan belajar (X2) benar-benar independent (tidak berkorelasi satu sama lain) 

sehingga diketahui tidak terdapat multicollinierity. Untuk keperluan pengujian ini 

digunakan matrik Kolerasi Product Moment.  

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika skor Variance Inflation Factors (VIF) > Signifikasi Alpha (0,05) 

berarti Ho diterima. 



 Jika skor Variance Inflation Factors (VIF) < Signifikasi Alpha (0,05) 

berarti Ho ditolak. 

Untuk membantu proses pengelolaan data secara cepat dan tepat maka dalam 

penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui program SPSS 18.0 for windows. 

3.8.4 Analisis Heteroskedastisitas 

Kejadian heteroskedastisitas dalam regresi linier tidak diharapkan,  karena 

heteroskedastisitas ini termasuk model labil dalam suatu penelitian dan itu tidak 

diharapkan dalam suatu penelitian, sedangkan yang diharapkan adalah 

homoskedastisitas. 

Setelah diuji bila tidak terdapat hubungan signifikan berarti tidak terdapat  

penyakit heteroskedastisitas. 

3.9 Uji Hipotesis 

Setelah uji prasarat telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis 

yang telah diajukan. Uji hipotesis pertama dan kedua digunakan uji parsial dan uji 

ketiga digunakan uji simultan (Sugiono, 2012) 

1) Uji Parsial, X1 terhadap Y 

Untuk menjawab hipotesis yang pertama, yaitu pengaruh lingkungan keluarga 

(X1) terhadap hasil belajar (Y), digunakan rumus regresi berganda sebagai berikut: 

Y = a bX1 

a = 
n

Xby  .
 



b = 
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Keterangan: 

Y = kriterium 

A = konstanta 

B = koefisien 

X = prediktor (X1) 

Langkah selanjutnya adalah mengadakan uji signifikasi atau keberartian 

antara kriterium dengan prediktor-prediktornya. Uji signifikasi menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Fh = 
RJKres

abRJKreg )](
    dan    Fh = 

   1/1

/
2

2

 knR

kR
 

Dimana:  

F = harga F garis regresi 

R = koefesien regresi 

K = jumlah variabel indevenden 

N = jumlah sampel  

Setelah diperoleh harga F hitung (Fh) kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel (Ft) dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan 

yang ditetapkan sebesar 5%. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila Fh > Ft maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sebaliknya jika F hitung < dari  F tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 



2) Uji Parsial X2 terhadap Y 

Untuk menjawab hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh kesulitan belajar  (X2) 

terhadap hasil belajar (Y), digunakan rumus regresi berganda, sebagai berikut : 

Y = a bX2 

a = 
n

Xby  2.
 

b = 
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Keterangan : 

Y = Kriterium 

A = Konstanta 

B = Koefisien 

X = Prediktor (X2) 

Langkah selanjutnya adalah mengadakan uji signifikansi atau keberartian 

antara kriterium dengan prediktor-prediktornya. Uji signifikansi menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Fh = 
RJKres

abRJKreg )](
    dan    Fh = 

   1/1

/
2

2

 knR

kR
 

Dimana:  

F = harga F garis regresi 

R = koefesien regresi 



K = jumlah variabel indevenden 

N = jumlah sampel  

Setelah diperoleh harga F hitung (Fh) kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel (Ft) dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan 

yang ditetapkan sebesar 5%. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila Fh > Ft maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sebaliknya jika F hitung < dari ftabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

3) Uji Simultan X1, X2 terhadap Y 

Untuk menjawab hipotesis yang ketiga Pengaruh lingkungan keluarga (X1) 

dan kesulitan belajar (X2) Terhadap Hasil Belajar (Y). Digunakan rumus, sebagai 

berikut : 

 Y = a + bX1 + bX2 

b1= 
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b2= 
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Keterangan : 

Y = Kriterium 

A = Konstanta 



B = Koefisien 

X = Prediktor (X1) dan (X2) 

Langkah selanjutnya adalah mengadakan uji signifikansi atau keberartian 

antara kriteria dengan prediktor-prediktornya. Uji signifikansi menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Fh = 
RJKres

abRJKreg )](
    dan    Fh = 

   1/1

/
2

2

 knR

kR
 

Dimana:  

F = harga F garis regresi 

R = koefesien regresi 

K = jumlah variabel indevenden 

N = jumlah sampel  

Setelah diperoleh harga F hitung (Fh) kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel (Ft) dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan 

yang ditetapkan sebesar 5%. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila Fh > Ft maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sebaliknya jika F hitung < dari ftabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

 

 

 

 

 



3.10 Hipotesis Statistik 

 Hipotesis statistik yang akan di uji ialah: 

1)  Ho : ρ y x1= 0 

     Ha : ρ y x1 ≠ 0 

2)  Ho : ρ y x2= 0 

     Ha : ρ y x2 ≠ 0 

3)  Ho : ρ y x1x2= 0 

     Ha : ρ y x1x2≠ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh Lingkungan Keluarga dan Kesulitan belajar terhadap hasil belajar 

ekoknomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Data 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Muaro Jambi dengan mengambil 

subjek penelitiannya yaitu siswa kelas XI IPS yang berjumlah 60 orang. Dalam 

penelitian ini sampel diambil secara acak yaitu 100% dari dari populasi adalah 60 

orang yang dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang 

digunakan yaitu angket. Sebelumnya angket diuji cobakan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah angket tersebut layak atau tidak digunakan 

sebagai instrument penelitian. 

 

4.1.1.1 Deskripsi Data Variabel Lingkungan Keluarga  

 Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk lingkungan keluarga 

(X1) diperoleh skor minimum dan maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor 

minimum adalah 21 sedangkan skor maksimum adalah 51. Hasil distribusi skor 



tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 30,97, dan simpangan baku sebesar 

7,609. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 

Statistik Variabel Lingkungan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah perhitunganya sehingga dapat dibuat varian distribusi 

frekuensi dan histogram. 

●    Jumlah Kelas Interval 

      K = 1 + 3,3 log n  

Statistics 

LingkuganKeluarga 

N Valid 60 

  

Mean 30.97 

Median 30.00 

Mode 30 

Std. Deviation 7.609 

Variance 57.897 

Range 30 

Minimum 21 

Maximum 51 

  

Sum 1858 



  = 1 + 3,3 log 60 

  = 1 + 3,3.1,78 

  =  6,08 = 6 

●   Rentang Data (Range) 

    Rentang data = data terbesar – data terkecil +1 

   = 51 – 21 = 30 

●   Panjang Kelas  

    Panjang Kelas = Rentang data : Jumlah kelas interval  

= 30 : 6 = 5  

 Dari perhitungsn diatas maka dapat dilihat skor variabel lingkungan keluarga, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Data Lingkungan Keluarga 

Inteval 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 25 17 27.4 28.3 28.3 

26 - 30 19 30.6 31.7 60.0 

31 - 35 12 19.4 20.0 80.0 

36 - 40 4 6.5 6.7 86.7 

41 - 45 4 6.5 6.7 93.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Variabel Lingkungan Keluarga 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.1 diatas terlihat bahwa skor lingkungan 

keluarga terbanyak terletak pada interval 26 – 30 sebanyak 19 siswa dengan jumlah 

persentasae sebesar 30,6% dan sebaliknya skor terkecil terletak pada interval 36 – 40, 

41 – 45, 46 – 51 masing – masing sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 6,5%.  

 

46 - 51 4 6.5 6.7 100.0 

Total 60 96.8 100.0  

Missing System 2 3.2   

Total 62 100.0   



4.1.1.2 Deskripsi Data Variabel Kesulitan Belajar  

 Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk kesuitan belajar  

(X2) diperoleh skor minimum dan maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor 

minimum adalah 21 sedangkan skor maksimum adalah 54. Hasil distribusi skor 

tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 36,33, dan simpangan baku sebesar 9,16. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Statistik Variabel Kesulitan Belajar 

Statistics 

KesulitanBelajar 

N Valid 60 

  

Mean 36.33 

Median 35.00 

Mode 35 

Std. Deviation 9.163 

Variance 83.955 

Range 33 

Minimum 21 

Maximum 54 

Sum 2180 

 



Berikut ini adalah perhitunganya sehingga dapat dibuat varian distribusi 

frekuensi dan histogram. 

●    Jumlah Kelas Interval 

      K = 1 + 3,3 log n  

  = 1 + 3,3 log 60 

  = 1 + 3,3.1,78 

  =  6,08 = 6 

●   Rentang Data (Range) 

    Rentang data = data terbesar – data terkecil +1 

   = 54 – 21 = 33 

●   Panjang Kelas  

    Panjang Kelas = Rentang data : Jumlah kelas interval  

= 33 : 6 = 5,5 

 Dari perhitungsn diatas maka dapat dilihat skor variabel lingkungan keluarga, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut : 

Dari perhitungsn diatas maka dapat dilihat skor variabel lingkungan keluarga, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.4 berikut : 

 

 

 



Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Data Kesulitan Belajar 

Interval 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 26 9 14.5 15.0 15.0 

27 - 32 12 19.4 20.0 35.0 

33 - 38 19 30.6 31.7 66.7 

39 - 44 4 6.5 6.7 73.3 

45 - 50 13 21.0 21.7 95.0 

51 - 56 3 4.8 5.0 100.0 

Total 60 96.8 100.0  

Missing System 2 3.2   

Total 62 100.0   

 



 

Gambar 4.2 Diagram Variabel Kesulitan Belajar 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 diatas terlihat bahwa skor lingkungan 

keluarga terbanyak terletak pada interval 33 – 38 sebanyak 19 siswa dengan jumlah 

persentasae sebesar 30,6% dan sebaliknya skor terkecil terletak pada interval 51 – 56  

dengan jumlah siswa sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase 4,8%.  

4.1.1.3 Deskripsi Data Variabel Hasil Belajar  

 Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk kesuitan belajar  

(X2) diperoleh skor minimum dan maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor 

minimum adalah 21 sedangkan skor maksimum adalah 54. Hasil distribusi skor 

tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 36,33, dan simpangan baku sebesar 9,16. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 



Tabel 4.5 

Statistik Variabel Hasil Belajar 

Statistics 

HasilBelajar 

N Valid 60 

 2 

Mean 66.90 

Median 66.00 

Mode 55a 

Std. Deviation 12.571 

Variance 158.024 

Range 45 

Minimum 45 

Maximum 90 

Sum 4014 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

Berikut ini adalah perhitunganya sehingga dapat dibuat varian distribusi 

frekuensi dan histogram. 

●    Jumlah Kelas Interval 

      K = 1 + 3,3 log n  

  = 1 + 3,3 log 60 



  = 1 + 3,3.1,78 

  =  6,08 = 6 

●   Rentang Data (Range) 

    Rentang data = data terbesar – data terkecil  

   = 90 – 45 = 45 

●   Panjang Kelas  

    Panjang Kelas = Rentang data : Jumlah kelas interval  

= 45 : 6 = 7,5 

 Dari perhitungsn diatas maka dapat dilihat skor variabel lingkungan keluarga, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut : 

Dari perhitungsn diatas maka dapat dilihat skor variabel lingkungan keluarga, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Data Kesulitan Belajar 

Interval  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45 - 52 6 9,7 10,0 10,0 

53 - 61 16 25,8 26,7 36,7 

62 - 69 14 22,6 23,3 60,0 

70 - 77 10 16,1 16,7 76,7 



78 - 85 8 12,9 13,3 90,0 

86 - 93 6 9,7 10,0 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Missing System 2 3,2   

Total 62 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Variabel Hasil Belajar 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.3 diatas terlihat bahwa skor hasil belajar 

terbanyak terletak pada interval 53 – 61 sebanyak 16 siswa dengan jumlah 

persentasae sebesar 25% dan sebaliknya skor terkecil terletak pada interval 86 – 93  

dengan jumlah siswa sebanyak 6 siswa dengan jumlah persentase 9,7%. 



 

4.1.2 Uji Prasyaratan Analisis 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

 Data yang terkumpul adalah data tentangpengaruh lingkungan keluarga dan 

kesulitan belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS Di SMA N 1 

Muaro Jambi. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis. Untuk menganalisis data 

tersebut apakah normal atau tidak dalam hal inidigunakan rumus kolomogorov 

smirnov melalui aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan 

bahwa data yang diperolrh normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 

Test Of Normality : Variabel Lingkungan Keluarga 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Lingkugan 

Keluarga 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean 30,97 

Std. Deviation 7,609 

Most Extreme Differences Absolute ,151 

Positive ,151 

Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,166 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 



a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan signifikansi (sig = 

132) lebih besar dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh pada variabel Lingkungan Keluarga normal. 

Selain dengan kolomogorov smirnov, normalitas data dapat dilihat dari grafik 

normal p.p plot dengan SPSS version 18.0 apabila titik-titik mendekati garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.sebagaimana disajikan pada 

gambar 4.4 Normal P.P Plot Lingkungan Keluarga. 

 

Gambar 4.4 : Normal P.P Plot Variabel Lingkungan Keluarga 

 



Gambar diatas terlihat bahwa titik-titik yang terbentuk mendekati garis 

diagonal, artinya data penelitian ini normal. 

Selanjutnya, pada variabel selanjutnya kesulitan beajar, untuk menganalisis 

data normal atau tidak juga menggunakan rumus kolomogorov smirnov melalui 

aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan bahwa data yang 

diperoleh normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Test Of Normality : Variabel Kesulitan Belajaar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kesulitan Belajar 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean 36,33 

Std. Deviation 9,163 

Most Extreme Differences Absolute ,131 

Positive ,131 

Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,016 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,253 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan signifikansi (sig = 

2,53) lebih besar dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh pada variabel kesulitan belajar normal.  

Selain dengan kolomogorov smirnov, normalitas data dapat dilihat dari grafik 

normal p.p plot dengan SPSS version 18.0 apabila titik-titik mendekati garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.sebagaimana disajikan pada 

gambar 4.5 Normal P.P Plot kesulitan belajar. 

 

Gambar 4.4 : Normal P.P Plot Variabel Kesulitan Belajar 

 

Gambar diatas terlihat bahwa titik-titik yang terbentuk mendekati garis 

diagonal, artinya data penelitian ini normal. 

Selanjutnya, pada variabel selanjutnya hasil belajar, untuk menganalisis data 

normal atau tidak juga menggunakan rumus kolomogorov smirnov melalui aplikasi 



SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 

normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Test Of Normality : Variabel Hasil Belajar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Hasil Belajar 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean 66,90 

Std. Deviation 12,571 

Most Extreme Differences Absolute ,119 

Positive ,119 

Negative -,075 

Kolmogorov-Smirnov Z ,924 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,361 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan signifikansi (sig = 

3,61) lebih besar dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh pada variabel kesulitan belajar normal. 

Selain dengan kolomogorov smirnov, normalitas data dapat dilihat dari grafik 

normal p.p plot dengan SPSS version 18.0 apabila titik-titik mendekati garis diagonal, 



maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.sebagaimana disajikan pada 

gambar 4.5 Normal P.P Plot hasil belajar. 

 

 

Gambar 4.4 : Normal P.P Plot Variabel Hasil Belajar 

 

Gambar diatas terlihat bahwa titik-titik yang terbentuk mendekati garis 

diagonal, artinya data penelitian ini normal. 

 

4.1.2.2 Uji Linearitas 

Untuk mengetahui apakah model linear yang digunakan sudah tepat atau 

belum, maka dilakukan uji linear terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, digunakan 

bantuan aplikasi SPSS versi 18.0. Penggunaan model linear dikatan tepat dan dapat 



digunakan nilai robabilitas (pada tabel anova tertulis sig) dengan taraf nyatanya (0,05 

atau 0,01). Jika probabilitas> 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 

maka model diterima. 

 Adapun ringkasan hasil uji linearitas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas Menggunakan Tabel Anova 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4159.116 2 2079.558 22.953 .000a 

Residual 5164.284 57 90.601   

Total 9323.400 59    

a. Predictors: (Constant), Kesulitan Belajar, Lingkugan Keluarga 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa Fhitung = 22,953 dan nilai probabilitas 0,000 

sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear Y=a+bx sudah tepat dan 

dapat diterima. Hal ini sesuai dengan syarat uji linearitas yaitu apabila nilai 

probabilitas < 0,05 (dari tabel menjelaskan nilai probabilitas = 0,000 < 0,05). 

 



4.1.2.3 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi sama atau memiliki varians sama. Dalam penelitian ini, uji homogenitas 

dilakukam dengan bantuan SPSS versi 18.0. Adapun pengambilam keputusannya 

adalah jika probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka varian populasi identik sama 

(sama). 

Tabel : 4.11 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Lingkugan Keluarga 1,709 12 41 ,100 

Kesulitan Belajar 1,596 12 41 ,131 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan data signifikansi 

0,100 lebih besar dibandingkan dengan alpha (ɑ = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh sama atau memiliki varians yang sama. 

 

 

 

 



4.1.3  Uji Persaratan 

4.1.3.1 Uji Multikolineritas  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel 

lingkungan keluarga (X1) dan kesulitan belajar (X2) benar-benar independen (tidak 

berkorelasi satu sama lain) sehingga diketahui tidak terapat multicollinerity. Untuk 

keperluan pengujian ini digunakan matrik korelasi produk momen person. 

Hipotesisnya adalah : 

Ho  : sesama variabel bebas tidak terjadi multicollinerity. 

Ha  : sesama variabel bebas terjadi multicollinerity. 

Dasar pengambilan keputusan : 

Jika skor Asym.sig > Signifikasi Alpha (0,05) berati Ho diterima. 

Jika skor Asym.sig < signifikasi Alpha (0,05) berarti Ho ditolak. 

Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada lampiran dan rangkuman di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Multicollynearity Variabel X1, X2, Y 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 



1 Lingkugan Keluarga .989 1.011 

Kesulitan Belajar .989 1.011 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

Jika nilai VIF kurang dari Lima yaitu 1.011 dengan nilai signifikan Alpha 

yang dianut adlah 0,05 dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berati 

tidak terjadi multikolinearitas. Dengan dipenuhnya persyaratan analisis yang 

dibutuhkan, maka analisis selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi. 

 

4.1.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Dengan 

menggunakan uji glejser, nilai absolute residual di regresikan pada tiap-tiap variabel 

independent. Maslaha heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara 

statistik signifikan. 

Hipotesa terhadap pengujian adalah sebagai berikut :  

Ho : tidak ada heteroskedastisitas 

H1 : tidak ada heteroskedastisitas 

Keputusan : 

Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak (ada heteroskedastisitas) 



Jika signifikan > 0,05 maka Ho gagal ditolak (tidak ada heteroskedastisitas) 

Tabel 4.13 

Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,528 6,812  3,160 ,003 

Lingkugan 

Keluarga 

,780 ,164 ,472 4,766 ,110 

Kesulitan Belajar ,584 ,136 ,425 4,291 ,232 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

Dari tabel 4.13 di dapatkan hasil pengolahan data menggunakan program 

SPSS versi 18.0.0, dapata diketahui bahwa signifikan dari variabel lingkungan 

keluarga (X1) sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05. Keputusan yang diambil adalah Ho 

gagal ditolak. Dan signifikan variabel kesulitan belajar sebesar 0,232 lebih besar dari 

0,05. Keputusan yang diambil adalah Ho gagal ditolak dengan kata lain, variabel-

variabel tersebut tidak ada heteroskedastisitas. 

Dan untuk melihat penyebaran dan varian residual dalam diagram pencar atau 

diagram tebal (scatter-plot). Sumbu X pada diagram pencar biasanya menunjukan 

variabel independent, sedangkan sumbu Y menunjukan variabel dependent. Gambar 



dibawah ini adalah uji dari heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

 

Gambar 4.5 : Grafik Scatterplot 

 Berdasarkan gambar diagram scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titk 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.1.4 Pengujian Hipotesis  

4.1.4.1 Pengaruh Lingkungan Keluarga (X1) dengan Hasil Belajar (Y) 

Analisi berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis pertama yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat 



pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Hasil analisi tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Uji Hipotesis : Pengaruh X1 terhadap Y 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 
1 .517a .267 .254 10.854 

a. Predictors: (Constant), Lingkugan Keluarga 

 

Dari tabel diatas diketahui Rsquare = 0,267 sementara Rtabel = 0,254 

sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa dengan besaran dalam 

persamaan regresi sebesar 26,7%. 

Dengan persamaan regresi dibawah ini : 

Estimation Command : 

==================== 

LS Y C X1 

Estimation Equation : 

==================== 



Y = C(1) + C(2).X1 

Subtituted Coefficients 

==================== 

Y = 40,458 + 0,854.X1 

 

4.1.4.2 Pengaruh Kesulitan Belajar (X2) Terhadap Hasil Belajar(Y) 

Analisi berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis kedua yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Hasil analisi tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Uji Hipotesis : Pengaruh X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 .475a .265 .212 11.159 

a. Predictors: (Constant), Kesulitan Belajar 

 

Dari tabel diatas diketahui Rsquare = 0,265 sementara Rtabel = 0,254 

sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat 



pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa dengan besaran dalam 

persamaan regresi sebesar 26,5%. 

Dengan persamaan regresi dibawah ini : 

Estimation Command : 

==================== 

LS Y C X1 

Estimation Equation : 

==================== 

Y = C(1) + C(2).X1 

Subtituted Coefficients 

==================== 

Y = 43.237 + 0,651.X1 

 

4.1.4.3 Pengaruh Lingkungan Keluarga (X1) Dan Kesulitan Belajar (X2) 

Terhadap hasil Belajar Siswa 

Untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa. Adapun hasil 

analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut : 

 

 



Tabel 4.16 

Uji Hipotesis : PengaruhX1 dan X2 terhadap Y 

 

Model Summary 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 .668a .446 .427 9.518 

a. Predictors: (Constant), Kesulitan Belajar, Lingkugan Keluarga 

 

Dari tabel diatas diketahui Rsquare = 0,446 sementara Rtabel = 0,254 

sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil 

belajar siswa dengan besaran dalam persamaan regresi sebesar 44,6%. 

Dengan persamaan regresi dibawah ini : 

 

Estimation Command : 

==================== 

LS Y C X1 

Estimation Equation : 

==================== 

Y = C(1) + C(2).X1 + C (3).X2 



Subtituted Coefficients 

==================== 

Y = 21,528 + 0,78.X1 + 0,584.X2 

 

4.1.4.4 Kofisien Determinasi (R²) 

 Kofisien determinasi (R²) mencerminkan besarnya pengaruh perubahan 

variabel-variabel bebas (independent variabel) dan menjelaskan perubahan pada 

variabel tidak bebas (dependen variables) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk 

mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang 

digunakan. Besarnya nilai kofisien determinasi adalah 0 hingga 1 (0< R²<1),dimana 

nilai kofisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan bik karena semakin dekat 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya. 

 Hasil analisis menunjukan nilai kofisien determinasi (R²) sebesar 44,6% hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh variabel-variabel penentu dalam model ini. Sedangkan 

sisanya 55,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian 

ini. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pada hipotesis pertama (X1) terhadap (Y) pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap hasil belajar siswa diketahui Rsquare = 0,267 rtabel = 0,254 sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh lingkunga 



keluarga terhadap hasil belajar siswa dengan besaran dalam persamaan regresi 

sebesar 26,7%. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Slameto (2010:54)  ada dua faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu: Faktor ekstern (berasal dari 

luar diri siswa) dan intern ( dari dalam diri siswa). Faktor ekstern yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri individu seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Sedangkan faktor intern memiliki tiga tahap bagian yaitu faktor kelelahan (kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani), faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) dan faktor 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, keterampilan, dan 

kesiapan belajar).  

 Pada hipotesis kedua (X2) terhadap (Y) pengaruh kesulitan belajar terhadap 

hasil belajar siswa diketahui Rsquare = 0,265 rtabel = 0,254 sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh kesulitan 

belajar terhadap hasil belajar siswa dengan besaran dalam persamaan regresi sebesar 

26,5%. 

 Hal tersebut sejalan dengan Abidin (2006:10) yang mendefenisikan menunjuk 

pada sekelompok kesulitan yang nyata dalam yaitu dalam kemahiran dan penggunaan 

kemampuan mendengar, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang 

studi tertentu. 

Sedangkam pada hipotesis ketiga (X1) dan (X2) terhadap (Y) pengaruh yang 

signifikan lingkungan keluarga dan  kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa 



diketahui Rsquare = 0,446 rtabel = 0,254 sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan kesulitan 

belajar terhadap hasil belajar siswa dengan besaran dalam persamaan regresi sebesar 

55,4%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik lingkungan 

keluarga dan semakin rendah tingkat kesulitan belajar maka akan baik pula hasil 

belajar siwa tersebut. 

Kemudian berdasarkan hasil analisis tabel Sig.dengan Sig < 0,05, naka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini memberikan pengertian bahwa tedapat pengaruh 

yang signifikan antara lingkungan keluarga dan kesulitan belajar terhadap hasil 

belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengaruh lingkungan 

keluarga seorang siswa dalam menjaga relasi dengan anggota keluarga lainnya 

disertai dengan tingkat kesulitan belajar siswa yang rendah maka akan baik pula hasil 

belajar siswa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi dengan 

persentase sebesar 26,7%. 

2. Terdapat pengaruh positif kesulitan belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro Jambi dengan 

persentase sebesar 26,5%. 

3. Terdapat pengaruh positif lingkungan keluarga dan kesulitan belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Muaro 

Jambi dengan persentase sebesar 44,6%. 

5.2 Saran 

 Dari analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada semua pihak terutama guru agar lebih mampu melakukan 

pendekatan-pendekatan dan mampu membantu mengatasi kesulitan 

belajar yang dialami oleh siswa. 

2. Penelitian ini hanya membahas pada pembahasan lingkungan kerja, 

kesulitan belajar dan hasil belajar. Maka diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya agar dapat melaksanakan penelitian dengan variabel-

variabel lainnya yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

 



KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 

Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Kesulitan Belajar  

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA  

Negeri 1 Muaro Jambi 

Variabel Indikator Deskriptor Jumlah Item Nomor 

Butir 

Lingkungan 

keluarga (x1) 

 

1. Cara Orang 

Tua Mendidik 

 

 

 

 

 

2. Relasi Antar 

Anggota 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suasana 

Rumah 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keadaan 

Ekonomi 

Keluarga 

 Contoh teladan 

orang tua 

 

 Disiplin 

dirumah 

 

 

 Dukungan atau 

motivasi orang 

tua 

 

 Waktu untuk 

bersama orang 

tua dirumah 

 

 Perselisihan 

antara anak dan 

anggota 

keluarga 

 

 

 

 

 Keadaan 

kondisi rumah 

saat anak 

belajar 

 

 Sikap orang tua 

saat anak 

sedang belajar 

 

 Penghasilan 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2,3 

 

 

 

 

4,5,6,7 

 

 

 

     8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11, 

12,13 

 

 

  14,15 

 

 



 

 

 

 

 

5. Pengertian 

Orang Tua  

 

 

 

 

 

 

6. Latar 

Belakang & 

Kebudayaan  
 

keluarga dalam 

membiayai  

      sekolah anak 

 

 Memprioritask

an kebutuhan 

sekolah anak 

 

 Tidak 

memberikan 

pekerjaan 

rumah saat 

anak sedang 

belajar.  

 

 

 Keadaan 

ekonomi 

keluarga 
 
 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

16,17 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

20,21 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan 

Belajar  (x2) 

1. Kesulitan 

Membaca 
 

 

 

 

2. Kesulitan 

Menulis 

 

 

 

3. Kesulitan 

Menghitung 

 

 

4. Gangguan 

Motorik 
 

 

 Ketidak 

mampuan 

belajar 

membaca  

 

 Ketidak 

mampuan 

menulis 

 

 Ketidak 

mampuan 

belajar 

berhitung 

 

 Tidak 

konsisten 

dalam belajar. 

 

 Tidak 

menyelesaikan 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

6,7 

 

 



pekerjaan 

rumah (PR) 

 Rendah diri 

 

 Takut bertanya 

kepada guru. 

  

 Takut 

menghadapi 

ulangan 

 

 Tidak punya 

inisiatif dalam 

belajar 

 

 

 Malas dalam 

belajar 

 

 

 Lambat dalam 

memahami 

pelajaran 

 

 Lambat dalam 

mengerjakan 

tugas.  

 

 Lambat dalam 

mengingat 

materi 

pelajaran. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11,12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15,16 

 

 

 

17,18 

 

 

 

Hasil Belajar  

(Y) 

Nilai Harian Siswa  Nilai Harian 

Siswa Selama 

Tiga Bulan 

  



Selama Tiga 

Bulan Tahun 

Pelajaran 

2016/2017 

Tahun 

Pelajaran 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ANGKET INSTRUMEN UJI COBA 

Koesioner  Responden Mengenai Lingkungan Keluarga (X1) dan Kesulitan 

Belajar  (X2) 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

 Petunjuk Pengisian : 

Sebelum melakukan pengisian angket ini terlebih dahulu pahamilah petunjuk 

pengisian angket ini dengan baik. Berikut petunjuk pengisian angket  : 

1. Koesioner ini khusus untuk mengetahui Lingkungan Keluarga siswa pada 

mata pelajaran Ekonomi dan Kesulitan Belajar siswa.. 

2. Isilah sesuai dengan yang anda alami sebenarnya. 

3. Pilihlah alternative jawaban sesuai dengan yang Anda alami dengan cara 

memberi tanda checklist (√) dengan kriteria jawaban dibawah ini, dimana:  

a. Selalu  (SL) 

b. Sering  (SR) 

c. Kadang-kadang (KD) 

d. Jarang   (JR) 

e. Tidak pernah (TP) 

 

Pertanyaan variabel Lingkungan Keluarga (X1) 

NO PERNYATAAN 
Pilihan Jawaban 

SL SR KK JR TP 

1. Orang tua saya memberi contoh teladan 

yang baik      

2. Saya diajarkan sikap disiplin oleh orang 

tua saya.      

3.     Orang tua saya menegur saya jika saya 
     



bermalas-malasan. 

4. Orang tua saya perhatian terhadap 

pendidikan saya.      

5. Orang tua saya menanyakan tentang 

pendidikan saya.      

6. Orang tua saya memotivasi saya dalam 

menjalani pendidikan.      

7. Orang tua saya memotivasi agar saya lebih 

semangat dalam belajar.      

8. Saya meluangkan waktu untuk ngobrol 

bersama keluarga.      

9. Saya berselisih paham dengan anggota 

keluarga. 
     

10. Suasana dirumah tenang ketika saya 

sedang belajar.      

11. Orang tua saya menyuruh anggota 

keluarga yang lain untuk tenang ketika 

saya sedang belajar.      

12. Orang tua melarang saya belajar sambil 

menonton TV.      

13. Orang tua saya memarahi adik/kakak saya 

jika menggangu saya pada waktu belajar.      

14. Orang tua saya memberi uang yang cukup 

untuk membiayai sekolah saya.      

15. Saya meminta hadiah jika saya mendapat 

nilai yang baik.      

16. Orang tua saya memberi uang untuk 

membeli buku paket.      



17. Orang tua saya memberi uang untuk 

membeli perlengkapan sekolah.      

18. Saya membayar uang buku tepat pada 

waktunya.      

19. Orang tua saya meberikan tugas untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah ketika saya 

sedang belajar.      

20. 

 

Orang tua saya bekerja keras untuk 

membiayai pendidikan saya. 
    

 

 

21. Saya membantu orang tua saya bekerja, 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah.      

 

 

Pernyataan variabel Kesulitan Belajar (X2) 

NO PERNYATAAN 
Pilihan Jawaban 

SL SR KK JR TP 

1. Saya tidak bisa membaca soal yang 

diberikan guru dengan baik dan benar.      

2. Saya menulis/mencatat materi pelajaran 

ekonomi dengan baik dan benar.      

3. Saya lemah belajar ekonomi dengan materi 

yang berkaitan dengan perhitungan. 
     

4. Saya belajar pada saat akan menghadapi 

ulangan saja.      

5. Saya belajar dengan giat agar nilai mata 

pelajaran ekonomi saya baik.      



6. Saya tidak mengerjakan tugas (PR) yang 

diberikan guru dirumah 
     

7. Saya mengerjakan PR yang diberikan guru 

Ekonomi disekolah. 
     

8. Saya merasa saya sangat lemah dalam mata 

pelajaran ekonomi dibandingkan dengan 

teman-teman yang lain.       

9. Saya takut bertanya dan mendiskusikan 

materi yang kurang jelas kepada guru.      

10. Saya takut menghadapi ulangan mata 

pelajaran ekonomi jika saya tidak belajar 

terlebih dahulu. 

     

11. Jika nilai ulangan saya rendah, saya belajar 

lebih giat lagi untuk mencapai nilai  yang 

lebih tinggi pada ulangan berikutnya.       

12. Saya bertanya kepada guru jika ada materi 

yang belum saya pahami.      

13. Saya bolos pada jam pelajaran Ekonomi. 
     

14. Saya lambat dalam memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru      

15. Saya tidak mampu mengingat pelajaran 

dengan cepat.      

16. Saya mengingat dan mengulang kembali 

dirumah materi yang diajarkan guru 

disekolah.      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN TABEL 

 

Statistics 

LingkuganKeluarga 

N Valid 60 

  

Mean 30.97 

Median 30.00 

Mode 30 

Std. Deviation 7.609 

Variance 57.897 

Range 30 

Minimum 21 

Maximum 51 

  

Sum 1858 

 

 

 

 

Statistics 

HasilBelajar 

N Valid 60 

 2 

Mean 66.90 

Median 66.00 

Mode 55
a
 

Std. Deviation 12.571 

Variance 158.024 

Range 45 

Minimum 45 

Maximum 90 

Sum 4014 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

 

 

 



 

 

Statistics 

KesulitanBelajar 

N Valid 60 

  

Mean 36.33 

Median 35.00 

Mode 35 

Std. Deviation 9.163 

Variance 83.955 

Range 33 

Minimum 21 

Maximum 54 

Sum 2180 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

dimension0 

1 KesulitanBelajar
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

n0 

1 .475
a
 .225 .212 11.159 

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2101.025 1 2101.025 16.872 .000
a
 

Residual 7222.375 58 124.524   

Total 9323.400 59    

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar 



ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2101.025 1 2101.025 16.872 .000
a
 

Residual 7222.375 58 124.524   

Total 9323.400 59    

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43.237 5.938  7.281 .000 

KesulitanBelajar .651 .159 .475 4.108 .000 

a. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 

1 LingkuganKeluarga
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

on0 

1 .517
a
 .267 .254 10.854 

a. Predictors: (Constant), Lingkugan Keluarga 

 

 

 



 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2490.600 1 2490.600 21.141 .000
a
 

Residual 6832.800 58 117.807   

Total 9323.400 59    

a. Predictors: (Constant), LingkuganKeluarga 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.458 5.919  6.835 .000 

LingkuganKeluarga .854 .186 .517 4.598 .000 

a. Dependent Variable: HasilBelajar 

 
X1 DAN X2 DAN Y 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 KesulitanBelajar

, 

LingkuganKelua

rga
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 



 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 .668
a
 .446 .427 9.518 

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar, LingkuganKeluarga 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4159.116 2 2079.558 22.953 .000
a
 

Residual 5164.284 57 90.601   

Total 9323.400 59    

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar, LingkuganKeluarga 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.528 6.812  3.160 .003 

LingkuganKeluarga .780 .164 .472 4.766 .000 

KesulitanBelajar .584 .136 .425 4.291 .000 

a. Dependent Variable: HasilBelajar 

 
MULTIKOLINEATIS 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Lingkugan Keluarga .989 1.011 

Kesulitan Belajar .989 1.011 

a. Dependent Variable: HasilBelajar 

 



Auto korelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

 

1 .668
a
 .446 .427 9.518 1.961 

a. Predictors: (Constant), KesulitanBelajar, LingkuganKeluarga 

b. Dependent Variable: HasilBelajar 

 

 

Interval X1 

Inteval 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 25 17 27.4 28.3 28.3 

26 - 30 19 30.6 31.7 60.0 

31 - 35 12 19.4 20.0 80.0 

36 - 40 4 6.5 6.7 86.7 

41 - 45 4 6.5 6.7 93.3 

46 - 51 4 6.5 6.7 100.0 

Total 60 96.8 100.0  

Missing System 2 3.2   

Total 62 100.0   

 

 

 

 

 

 

 



Interval X2 

 

Interval 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 26 9 14.5 15.0 15.0 

27 - 32 12 19.4 20.0 35.0 

33 - 38 19 30.6 31.7 66.7 

39 - 44 4 6.5 6.7 73.3 

45 - 50 13 21.0 21.7 95.0 

51 - 56 3 4.8 5.0 100.0 

Total 60 96.8 100.0  

Missing System 2 3.2   

Total 62 100.0   

 

 

Interval Hasil Belajar 

 

Interval  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45 - 52 6 9,7 10,0 10,0 

53 - 61 16 25,8 26,7 36,7 

62 - 69 14 22,6 23,3 60,0 

70 - 77 10 16,1 16,7 76,7 

78 - 85 8 12,9 13,3 90,0 

86 - 93 6 9,7 10,0 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Missing System 2 3,2   

Total 62 100,0   

 

 

 



Uji normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Lingkugan 

Keluarga 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean 30,97 

Std. Deviation 7,609 

Most Extreme Differences Absolute ,151 

Positive ,151 

Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,166 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kesulitan 

Belajar 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean 36,33 

Std. Deviation 9,163 

Most Extreme Differences Absolute ,131 

Positive ,131 

Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,016 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,253 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Lingkugan Keluarga 1,709 12 41 ,100 

Kesulitan Belajar 1,596 12 41 ,131 

 

LAMPIRAN GAMBAR 

Interval X1 

 

Interval X2 



 

 

Interval Y 

 

P.Plot Hasil Belajar 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


