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ABSTRAK 

 

Wiwin Winarni. A210080186. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mengetahui bagaimana 

pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada 

siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 2) Mengetahui 

bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2012/2013. 3) Mengetahui bagaimana pengaruh prestasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2012/2013. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel 

diambil sebanyak adalah 50 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 

dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan garis regresi: Y = 17,784 + 0,115X1 + 0,171X2. Persamaan 

menunjukkan bahwa minat siswa dipengaruhi oleh prestasi belajar dan status sosial 

ekonomi. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh prestasi belajar 

terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,821 > 2,021 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,042 dengan sumbangan efektif sebesar 16,81%. 

2) “ Ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,704 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,048  dengan sumbangan efektif sebesar 12,99%. 3) “ Ada pengaruh prestasi belajar 

dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap minat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 

ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 7,219 > 3,230 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,298 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh prestasi belajar dan status sosial ekonomi secara bersama-

sama terhadap minat siswa adalah sebesar 29,8%, sedangkan 70,2% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia adalah prasayarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. 

Salah satu wahana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia tersebut adalah pendidikan. 

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya 

untuk mencapai atau memperoleh tujuan yang diminati itu. Minat mempengaruhi 

dalam proses dan hasil belajar siswa. “Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan dan mengenang beberapa kegiatan” (Slameto, 

2003:57). Tidak banyak yang dapat diharapkan untuk menghasilkan prestasi 

belajar yang baik dari seorang siswa yang tidak berminat untuk mempelajari 

sesuatu. Salah satunya yaitu minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional 

diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan 

tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang dapat 

meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Prestasi belajar sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran karena 

prestasi belajar dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan 

pembelajaran terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Ngalim 

Purwanto (dalam Habsari, 2005:74) “Prestasi belajar adalah hasil-hasil belajar 

yang telah diberikan guru kepada murid-murid atau dosen kepada mahasiswanya 

dalam jangka tertentu”. Kegiatan belajar yang optimal akan mempengaruhi 

tingkat keberhasilan pada prestasi siswa dalam belajar. Prestasi belajar siswa 

dapat diukur  melalui faktor yang dimiliki oleh siswa yaitu meliputi faktor 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah mengikuti proses pembelajaran guru 

akan melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan instrument tes atau 

instrument yang relevan. 

 



 
 

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kehidupan rumah tangga. Keharmonisan hubungan orang tua dengan anak-anak 

kadang-kadang tidak lepas dari faktor ekonomi ini, termasuk keberhasilan 

seseorang. Ahmadi (1991:249) menyatakan bahwa, “status sosial ekonomi orang 

tua mempengaruhi tingkah laku dan pengalaman anak-anaknya”. Dapat 

diasumsikan bahwa orang tua yang status ekonominya berkecukupan akan 

cenderung memperhatikan pola makan yang sehat dan menyekolahkan anaknya 

sampai ke jenjang yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi masalah umum dalam 

penelitian ini adalah “Adakah pengaruh secara bersama-sama antara prestasi 

belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2012/2013?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-

sama terhadap inat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII 

SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini bermanfaat 

khususnya sebagai masukan yang bersangkutan dengan sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, umumnya bagi dunia pendidikan yang 

mempunyai konteks permasalahan dengan pola yang sama meskipun lokasi dan 

waktu yang berbeda. 

Hipotesis Tindakan 

Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara prestasi belajar 

dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 



 
 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh 

data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan” (Sugiyono, 

2005:14). Dalam penelitian ini data-data yang digunakan berupa angka yang 

diperoleh dengan menggunakan metode angket yang harus diisi responden yang 

akan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang akan digunakan kemudian 

diinterprestasikan serta menggunakan metode dokumentasi. 

Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 

XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: metode angket atau 

kuesioner dan metode dokumentasi. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, yaitu 

angket minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan status sosial ekonomi 

orang tua. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mencapai hasil analisis yang menuju sasaran, maka dalam 

menganalisis data digunakan serangkaian analisis sebagai berikut : 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y   = Minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi 



 
 

a   = Konstanta regresi 

X1   = Prestasi belajar 

X2   = Status sosial ekonomi orang tua 

b1 dan b2 = Koefisien regresi 

e   = Faktor error 

Pengujian analisis regresi linier berganda ini menggunakan alat analisis 

program SPSS V 15.0. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, yaitu 

angket minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan status sosial ekonomi 

orang tua. Sebelum digunakan sebagai alat uji, angket  tersebut harus diuji 

validitas dan reliabilitasnya agar diperoleh angket yang valid dan reliabel. Subyek 

uji coba instrumen penelitian adalah 20 siswa diluar sampel penelitian. 

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar 

Data prestasi belajar siswa diperoleh dengan metode dokumentasi. Dari 

hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 89, nilai terendah 

sebesar 70, rata-rata sebesar 77,99, median sebesar 77,3, modus sebesar 80 dan 

standar deviasi sebesar 4,196 serta varian sebesar 17,607. 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data prestasi belajar sebagai berikut: 

prestasi belajar
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Gambar 2. Histogram dan Poligon Data Prestasi Belajar 

Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data prestasi 

belajar memiliki distribusi yang mendekati normal. Namun untuk lebih pasti 

apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari hasil perhitungan uji 

normalitas. 

2. Deskripsi Data Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Data status sosial ekonomi orang tua diperoleh dengan teknik angket yang 

terdiri dari 6 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai 

tertinggi sebesar 20, nilai terendah sebesar 13, rata-rata sebesar 16,58, median 

sebesar 17, modus sebesar 15 dan standar deviasi sebesar 2,425 serta varian 

sebesar 5,881. 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data status sosial ekonomi orang tua sebagai berikut: 
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Gambar 3. Histogram dan Poligon Data Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data status sosial 

ekonomi orang tua memiliki distribusi yang mendekati normal. Namun untuk 

lebih pasti apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari hasil 

perhitungan uji normalitas. 

3. Deskripsi Data Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi  



 
 

Data minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi diperoleh dengan 

teknik angket yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 37, nilai terendah sebesar 24, rata-rata sebesar 

29,58, median sebesar 29, modus sebesar 25 dan standar deviasi sebesar 4,016 

serta varian sebesar 16,126. 

Untuk melihat secara sekilas, apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak, maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi 

data minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi siswa sebagai berikut: 

minat siswa
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Gambar 4. Histogram dan Poligon Data Minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi 

 
Berdasarkan histogram dan poligon dapat dilihat bahwa data minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi memiliki distribusi yang mendekati 

normal. Namun untuk lebih pasti apakah data berdistribusi normal atau tidak, 

dapat dilihat dari hasil perhitungan uji normalitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 

17,784 + 0,115X1 + 0,171X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya 

variabel prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 



 
 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel prestasi belajar (b1) adalah sebesar 0,115 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel prestasi belajar berpengaruh positif terhadap minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan uji keberartian koefisien 

regesi linear ganda untuk variabel prestasi belajar (b1) diperoleh thitung > ttabel, 

yaitu 2,821 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,042 dengan sumbangan 

relatif sebesar 56,4% dan sumbangan efektif 16,81%. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik prestasi belajar akan semakin tinggi 

minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Sebaliknya semakin rendah prestasi 

belajar, maka semakin rendah pula minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat  Djamarah (2003) 

yang mengemukakan bahwa: 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar. 

 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

status sosial ekonomi orang tua (b2) adalah sebesar 0,171 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel status sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan uji t untuk variabel status sosial ekonomi orang tua (b2) diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 2,704 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,048 

dengan sumbangan relatif  sebesar 43,6% dan sumbangan efektif 12,99%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik status 

sosial ekonomi orang tua akan semakin tinggi minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi, demikian pula sebaliknya semakin rendah status sosial 

ekonomi orang tua akan semakin rendah minat melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi. 

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1990) 

yang mengemukakan bahwa: 

Status sosial dapat diartikan sebagai tempat atau kedudukan seseorang 

secara umum dalam mesyarakatnya sehubung dengan orang-orang 



 
 

lain dalam arti lingkungan pergaulan, presisenya dan hak-hak serta 

kewajiban-kewajibannya. 

 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 7,219 > 3,230 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. Hal ini berarti prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi prestasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua akan diikuti peningkatan minat melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel 

prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua akan diikuti penurunan akan 

minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,298, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang 

tua terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi adalah sebesar 29,8% 

sedangkan 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel prestasi belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 56,4% dan sumbangan efektif 16,81%. 

Variabel status sosial ekonomi memberikan sumbangan relatif sebesar 43,6% dan 

sumbangan efektif 12,99%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan 

efektif nampak bahwa variabel prestasi belajar memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi dibandingkan 

variabel status sosial ekonomi orang tua. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

Peguruan Tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,821 > 2,021 dan nilai 



 
 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,042 dengan sumbangan efektif sebesar 16,81%. 

Artinya semakin baik prestasi belajar akan semakin tinggi minat melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi. 

2. Ada pengaruh positif status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

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

2,704 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,048  dengan sumbangan 

efektif sebesar 12,99%. Artinya semakin baik status sosial ekonomi orang tua 

akan semakin tinggi minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 

3. Ada pengaruh positif prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua 

secara bersama-sama terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi 

pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013, 

dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji 

F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 7,219 > 3,230 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Artinya semakin baik prestasi belajar dan 

status sosial ekonomi orang tua akan semakin tinggi minat melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,298 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua secara 

bersama-sama terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada 

siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013 adalah 

sebesar 29,8%, sedangkan 70,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 
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