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ABSTRAK 

 

PENGARUH BIMBINGAN DI SEKOLAH DAN KONSEP DIRI 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS X 

DAN XI DI SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011-2012 

 

Herliany Indarjati, A210080040. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pengaruh bimbingan di sekolah terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa 

kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh konsep 

diri terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta; 3) Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah dan konsep diri 

terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta r. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X dan XI yang bermasalah di SMK Batik 2 Surakarta. 

Sampel diambil sebanyak 72 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 

angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 

serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berberganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 50,870 + 

0,311X1 + 0,252X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 

dipengaruhi oleh  bimbingan di sekolah dan konsep diri. Kesimpulan yang 

diambil adalah: 1) Bimbingan di sekolah berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,647 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 

dengan sumbangan efektif sebesar 23,8%; 2) Konsep diri berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji 

t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,766 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,007, dengan sumbangan efektif sebesar 16,5%; 3) Bimbingan di sekolah 

dan konsep diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung 

> Ftabel, yaitu 23,292 > 3,130 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,403 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

bimbingan di sekolah dan konsep diri terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, adalah sebesar 40,3% sedangkan 

59,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Di Sekolah, Konsep Diri dan Prestasi Belajar Ekonomi 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana mutlak yang dipergunakan untuk 

mewujudkan masyarakat madani yang mampu menguasai, mengembangkan, 

mengendalikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan melalui pendidikan informal, 

formal, dan nonformal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh 

seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak, sejak lahir sampai 

mati, yang berlangsung dalam pengalaman sehari-hari. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang dilaksanakan secara teratur, bertingkat atau berjenjang dan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas serta ketat. Pendidikan formal biasa dikenal 

dengan pendidikan di Sekolah. Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang 

teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak mengikuti syarat atau peraturan yang 

tetap dan ketat.. 

Di dalam pendidikan siswa akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil 

belajar. Hasil yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik karena setiap 

orang menginginkan prestasi yang tinggi, baik siswa, guru maupun orang tua 

hingga masyarakat. Namun, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya berbeda 

dalam pencapaian prestasi belajar. Ada yang mampu mencapai prestasi yang 

tinggi, namun ada juga siswa yang rendah  prestasi belajarnya. Bagi siswa sendiri 

prestasi belajar sangat penting, agar siswa dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya dalam belajar sehingga dapat membuat perencanaan studi 

kelanjutannya. 

Ditengan proses belajar mengajar guru adalah ujung tombak siswa untuk 

memperoleh prestasi belajar yang baik, tetapi fungsi bimbingan dan konsep diri 

yang baik juga tidak kalah pentingnya di dalam meraih prestasi tersebut. 

Dikatakan oleh Samino (2011:166): 

Pembimbing di sekolah petugas bimbingan yang didik khusus dalam 

profesi bimbingan konseling dengan demikian personal tersebut telah 

disiapkan khusus untuk menangani tentang bimbingan dan konseling di 

sekolah, dalam hal ini adalah memberikan bimbingan kepada siswa siswa 

dalam usaha mencegah dan atau mengatasi kesulitan belajar. 

 



Berdasarkan hasil survey awal, ditemukan masalah bimbingan di SMK 

Batik 2 Surakarta. Seperti masalah siswa yang sering datang terlambat, siswa yang 

sering membolos, siswa yang sering terlambat membayar SPP dan siswa yang 

mengalami masalah dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian di SMK Batik 2 Surakarta.  

Melalui layanan bimbingan di sekolah siswa diharapkan dapat membentuk 

sikap dan perilaku yang baik, siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya 

misalnya dengan melalui belajar kelompok, diskusi dan lain sebagainya. Selain 

bimbingan di sekolah faktor lain yang mendukung kualitas hasil belajar adalah 

konsep diri. Belajar sebenarnya suatu hal yang mengasyikkan dan menyenangkan, 

tetapi hal itu ada kalanya berbalik menjadi sesuatu yang membosankan jika 

ternyata yang menjadi tujuan belajar tidak tercapai. Oleh sebab itu, perlu adanya 

konsep diri yang baik dari setiap siswa agar mereka dapat mengendalikan dirinya 

sendiri. 

Konsep diri memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku individu 

atau siswa. Bagaimana siswa tersebut memandang dirinya sendiri akan tampak 

dari seluruh perilakunya. Menurut Pudjijogyanti (1995:4) “Perilaku individu akan 

sesuai dengan cara individu memandang dirinya sendiri”. Apabila siswa tersebut 

memandang dirinya sendiri sebagai orang yang tidak mempunyai cukup 

kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka seluruh perilakunya akan 

menunjukkan ketidakmampuannya tersebut.  

Oleh sebab itu, layanan bimbingan di sekolah dan  juga konsep diri yang 

baik sangat membantu siswa dalam menentukan prestasi belajarnya. Kenyataan 

ini mendorong peneliti untuk mengungkap lagi lebih jauh hal tersebut dengan 

mengambil judul PENGARUH BIMBINGAN DI SEKOLAH DAN KONSEP 

DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS X 

DAN XI DI SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/1012. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan daripenelitian ini adlah: 

1)Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah terhadap prestasi belajar 

Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta; 2)Untuk mengetahui 

pengaruh konsep diri terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa kelas X dan XI di 



SMK Batik 2 Surakarta; 3)Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah dan 

konsep diri terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 

2 Surakarta. 

LANDASAN TEORI 

Menurut Sukmadinata (2003:101) “Prestasi belajar adalah realisasi dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. 

Sedangkan menurut Muhammad Surya dan Nana Syaodih dalam 

http://hipni.blogspot.com/2011/10/pengertian-prestasi-belajar-definisi.html “ 

Prestasi belajar adalah penguasaan ketrampilan atau pengetahuan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan oleh niali tes atau nilai 

yang diberikan oleh guru”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diutarakan di atas pada 

prinsipnya prestasi belajar merupakan hasil interaksi, pengalaman, kemampuan 

dan sikap seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan aspek mental 

atau psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku, pengetahuan, 

keterampilan dan kebiasaan yang diperoleh melalui nilai rapor yang berupa angka, 

huruf serta tindakan yang mencerminkan hasil belajar. 

Bimbingan di sekolah menurut Prayitno (2000:25) menyatakan bahwa 

“bimbingan di sekolah adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyasuaian yang bijaksana”. 

Sedangkan menurut Sukmadinata (2007:7) menyatakan bahwa: 

Bimbingan di sekolah adalah aspek dari program pendidikan yang 

diarahkan untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan 

situasi yang dihadapinya saat ini dan dapat merencanakan masa dapannya 

sesuai dengan minat, kemampuan dan bakatnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud bimbingan di sekolah 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari 

pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam 

pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam 

mencapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya serta penyesuaian diri dengan lingkungan. 

http://hipni.blogspot.com/2011/10/pengertian-prestasi-belajar-definisi.html


Pudjijogyanti (1995:2) berpendapat bahwa “Konsep diri merupakan 

pandangan menyeluruh individu tentang dimensi fisik, karakteristik, pribadi, 

motivasi, kelemahan, kepandaian maupun kegagalannya”.Sedangkan menurut 

Mulyana dalam http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri/ adalah 

“adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh 

lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu”. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah 

pandangan menyeluruh tentang diri sendiri baik mengenai karakteristik, 

kepribadian, nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup, moralitas, kelemahan dan 

potensinya yang terbentuk dari pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. 

Dalam hal bimbingan pengenalan diri melalui konsep diri ini berguna untuk dapat 

memotivasi diri untuk mengituti program bimbingan, mengerti tentang kemauan 

dirinya sendiri dan menilai dirinya sendiri.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena data 

penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. Pada pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk 

penelitian adalah populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengukur tentang 

pengaruh bimbingan di sekolah dan konsep diri terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Batik 2 Surakarta mulai bulan 

Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X dan XI yang bermasalah di SMK Batik 2 Surakarta. 

Sampel dalah penelitian ini sebanyak 72 siswa. Sedangkan teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan Purposive Stratified Sampling, karena dalam 

pengambilan sampel dengan memilih sekelompok subjek yang sudah diketahui 

sebelumnya dan  populasi dalam penelitian ini tidak homogen serta terdiri dari 

beberapa lapisan yaitu kelas X dan XI.  

http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri/


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode angket dan metode 

dokomentasi. Angket sebelumnya diujicobakan melalui uji validitas dan uji 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t, uji R
2  

( koefisien determinasi ), dan sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri 

terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

cbXbXaY 21
 

b. Uji t 

Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Bimbingan di Sekolah 

dan Konsep Diri  terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X dan XI di 

SMK Batik 2 Surakarta secara parsial atau sendiri-sendiri, sehingga dapat 

diketahui apakah dugaan sementara yang sudah ada dapat diterima atau ditolak. 

c. Uji F 

Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Bimbingan di Sekolah 

dan Konsep Diri  terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X dan XI di 

SMK Batik 2 Surakarta secara bersama-sama. 

d. Uji R
2

( koefisien determinasi) 

Digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan Bimbingan 

di Sekolah dan Konsep Diri  terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X 

dan XI di SMK Batik 2 Surakarta dalam bentuk prosentase. 

e. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

Sumbangan Efektif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri  terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. Dapat 

dicari dengan rumus: 

Untuk %100
1

1 X
regJK

YX
X  



Untuk %100
2

2 X
regJK

YX
X  

Sumbangan Relatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri  terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta tetapi 

terlebih dahulu dicari garis regresinya dengan rumus: 

R
2
 = SE = X 100% 

Mencari hubungan efektif X1 terhadap Y 

SE%X1 =SR%.X1 x R
2 

Mencari hubungan efektif X2 terhadap Y 

SE%X2 =SR%.X2 x R
2  

Dimana R
2
 = efektif garis regresi  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN 

A. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu 

konsistensi masing-masing item dengan item keseluruhan, yaitu dengan 

cara mengkorelasikan masing-masing item dengan item keseluruhan 

menggunakan korelasi product moment. Kriteria uji validitas adalah, item 

dikatakan valid jika harga rhitung > rtabel. atau nilai signifikansi < 0,05 dan 

item dikatakan tidak valid jika harga rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 

0,05. Adapun hasil uji validitas menggunakan program SPSS versi 15.0. 

Hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel Ringkasan Uji Validitas Bimbingan di Sekolah 

No item rxy r(0,05;18) Sig. Kesimpulan 

1.  0,870 0,468 0,000 Valid 

2.  0,667 0,468 0,003 Valid 

3.  0,621 0,468 0,006 Valid 

4.  0,562 0,468 0,015 Valid 

5.  0,493 0,468 0,038 Valid 



6.  0,831 0,468 0,000 Valid 

7.  0,655 0,468 0,003 Valid 

8.  0,705 0,468 0,001 Valid 

9.  0,530 0,468 0,024 Valid 

10.  0,743 0,468 0,000 Valid 

11.  0,836 0,468 0,000 Valid 

12.  0,638 0,468 0,004 Valid 

13.  0,843 0,468 0,000 Valid 

14.  0,649 0,468 0,004 Valid 

15.  0,528 0,468 0,024 Valid 

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa semua item dinyatakan valid 

dengan memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05,. Hasilnya 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal dari variabel bimbingan di 

sekolah dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. 

Tabel Ringkasan Uji Validitas Konsep Diri   

No item rxy r(0,05;18) Sig. Kesimpulan 

1.  0,747 0,468 0,000 Valid 

2.  0,636 0,468 0,005 Valid 

3.  0,651 0,468 0,003 Valid 

4.  0,592 0,468 0,010 Valid 

5.  0,702 0,468 0,001 Valid 

6.  0,528 0,468 0,024 Valid 

7.  0,684 0,468 0,002 Valid 

8.  0,724 0,468 0,001 Valid 

9.  0,797 0,468 0,000 Valid 

10.  0,628 0,468 0,005 Valid 

11.  0,574 0,468 0,013 Valid 

12.  0,677 0,468 0,002 Valid 

13.  0,737 0,468 0,000 Valid 

14.  0,659 0,468 0,003 Valid 

15.  0,725 0,468 0,001 Valid 

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa semua item dinyatakan valid 

dengan memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05,. Hasilnya 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal dari variabel konsep diri 

ddapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas 



Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil 

uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas soal angket variabel 

bimbingan di sekolah sebesar 0,914. Dan variabel konsep diri 

reliabilitasnya sebesar 0,911. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas 

tersebut dapat dikatakan bahwa angket bimbingan di sekolah dan konsep 

diri memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau 

dalam program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

dari uji normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung 

< Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel Ringkasan Uji Normalitas 

 

Variabel N 
Harga L0 

sig. Kesimpulan 
Lhitung L0,05,72 

Bimbingan di Sekolah 

Konsep Diri 

Prestasi Belajar Ekonomi 

72 

72 

72 

0,102 

0,101 

0,100 

0,104 

0,104 

0,104 

0,062 

0,064 

0,072 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Dari Tabel diketahui harga Lhitung < Ltabel dan nilai signifikansi > 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun 

ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS versi 15.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel Ringkasan Uji Linearitas 



Variabel yang 

diukur 

Harga F 
sig. Kesimpulan 

Fhitung FTabel 

X1Y 

X2Y 

1,751 

1,458 

F0,05;19,51 = 1,794 

F0,05;20,50 = 1,784 

0,058 

0,140 

Linear 

Linear 

 

Dari Tabel  diketahui bahwa hasil uji linearitas diperoleh harga 

Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat dalam bentuk linear. 

C. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu 

dilakukan analisis regresi linear berganda. Adapun ringkasan analisis 

regresi linear berganda yang dilakukan dengan alat bantu program SPSS 

15.0 adalah: 

Tabel Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi t Sig 

Konstanta 50,870 13,012 0,000 

Bimbingan di sekolah 0,311 3,647 0,001 

Konsep diri 0,252 2,766 0,007 

F hitung = 23,292 

R
2
 = 0,403 

 

Berdasarkan Tabel diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: Y = 50,870 + 0,311X1 + 0,252X 2 . Berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing 

variabel independen bernilai positif , artinya variabel Bimbingan di 

Sekolah dan Konsep Diri berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. 

2. Uji Hipotesis Pertama ( Uji t ) 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi 

dari variabel bimbingan di sekolah  (b 1 )  adalah sebesar 0,331 atau positif, 



sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Bimbingan di Sekolah 

berpengaruh positif terhadap Preastasi Belajar Ekonomi siswa kelas X dan 

XI di SMK Batik 2 Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier berganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,647 > 1,995 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 23,8% 

dan sumbangan relatif sebesar 51 . Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik Bimbingan di Sekolah akan semakin 

tinggi Prestasi Belajar Ekonomi. Sebaliknya semakin rendah Bimbingan di 

Sekolah akan semakin rendah pula Prestasi Belajar Ekonomi. 

3. Uji Hipotesis Kedua ( Uji t ) 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi 

dari variabel bimbingan di sekolah (b 1 )  adalah sebesar 0,252 atau positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Konsep Diri berpengaruh positif 

terhadap Preastasi Belajar Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta. Berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,766 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,007 dengan sumbangan efektif sebesar 16,5% dan sumbangan relatif 

sebesar 49 . Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik Konsep Diri akan semakin tinggi Prestasi Belajar Ekonomi. 

Sebaliknya semakin rendah Konsep Diri akan semakin rendah pula 

Prestasi Belajar Ekonomi. 

4. Uji F 

Berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) 

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 23,292 > 3,130 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderunagn peningkatan 

kombinasi peningkatan Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri akan 

diikuti peningkatan Prestasi Belajar Ekonomi, sebaliknya kecenderungan 



penurunan kombinasi peningkatan Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri 

akan diikuti penurunan Prestasi Belajar Ekonomi. 

5. Koefisien Determinasi ( R
2

)  

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,403 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri 

terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK 

Batik 2 Surakarta, adalah sebesar 40,3% sedangkan 59,7% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

6. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel Bimbingan di 

Sekolah memberikan sumbangan relatif sebesar 59% dan sumbangan 

efektif 23,8%. Variabel Konsep Diri memberikan sumbangan relatif 

sebesar 41% dan sumbangan efektif 16,5%.  Dengan membendingkan 

sumbangan relative dan sumbangan efektifnampak bahwa variable 

Bimbingan di Sekolah lebih dominan terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

dibandingkan variable Konsep Diri. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Bimbingan di Sekolah berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 

yaitu 3,647>1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001dengan sumbangan 

efektif sebesar 23,8%. 

b. Konsep Diri berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar Ekonomi siswa kelas 

X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 

2,766>1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007,dengan sumbangan 

efektif sebesar 16,5%. 

c. Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri berpengaruh positif terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) 



diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 23,292 >3,130dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000. 

d. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,403 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh Bimbingan di Sekolah dan Konsep Diri terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta,adalah 

sebesar 40,3% sedangkan 59,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 
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