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ABSTRAK 
 

MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
 DITINJAU DARI PRESTASI BELAJAR SISWA DAN STATUS SOSIAL 

 EKONOMI ORANG TUA PADA SISWA KELAS XI IPS  
SMA NEGERI 2 SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
Alfianti. A210080124. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

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

pengaruh prestasi belajar siswa terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 2) Untuk 
mengetahui adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa 
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun 
Ajaran 2011/2012. 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh prestasi belajar siswa dan status 
sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif  kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2011/2012. Sampel diambil sebanyak adalah 90 
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 R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 71,999 + 0, 338  X1 
+ 0, 195 X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat siswa dipengaruhi oleh prestasi belajar 
siswa dan status sosial ekonomi orang tua. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Ada 
pengaruh prestasi belajar siswa terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012” dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,515 
> 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 31,56%. 
2) “ Ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi 
ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012 
” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,257 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004  dengan 
sumbangan efektif sebesar 22,64%. 3) “ Ada pengaruh prestasi belajar siswa dan status 
sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012 ” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 12,493 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,542 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh prestasi belajar 
siswa dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap minat siswa 
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi adalah sebesar 54,2%, sedangkan 45,8% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Kata Kunci: prestasi belajar siswa, status sosial ekonomi orang tua, minat siswa melanjutkan 
studi ke Perguruan Tinggi.  
 
 

 



PENDAHULUAN 

Indonesia termasuk sebagai negara yang sedang berkembang. Dalam mencapai tujuan  

nasional perlu adanya pembangunan dari segala bidang. Untuk tercapainya tujuan nasional 

tersebut harus ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat yang sungguh-sungguh.  

Pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya adalah melalui pendidikan. Sekarang ini, 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan. Pendidikan bukan 

hanya sekedar merupakan pewaris budaya dan hasil peradaban manusia. Akan  tetapi 

pendidikan adalah daya upaya menolong manusia memperoleh kesejahteraan hidup. 

Kesejahteraan hidup dapat dapat dicapai apabila manusia mengalami perkembangan pribadi 

secara maksimal. Untuk mencapainya, manusia mencari sekolah-sekolah dan  memperoleh 

pengajaran sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi hingga menjadi tenaga kerja 

Menurut Djaali (2008:121) berpendapat bahwa “Minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas”. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap 

keberhasilan seseorang. Dengan minat, seseorang akan dapat melakukan sesuatu yang di 

inginkan atau diminati.  Pergguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan dan berbagai macam ahli seperti bidang pendidikan, 

hukum,ekonomi, psikologi, teknik, kesehatan, dan lain-lain. Menurut Djojodibroto (2004) 

berpendapat bahwa “Perguruan tinggi adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi”. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 menetapkan”Perguruan Tinggi berupa akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang ditetapkan oleh pemerintah”. 

Menurut Tirtonegoro (2001:43) “Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang dicapai oleh setiap anak dalam periode tahun”. Pada hakikatnya 

prestasi belajar merupakan pencerminan dari usaha belajar. Menurut Slameto (2003:54) 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 



menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. Prestasi yang kurang baik 

biasanya karena minat belajar siswa sangat rendah, dan sebaliknya minat yang tinggi 

prestasinya cenderung tinggi pula. 

Menurut Soekanto (2002:23) “ Status sosial ekonomi merupakan kedudukan 

seseorang  yang diakui masyarakat dalam masyarakatnya”.  Sedangkan menurut Sutoyo 

(2009:43), ada 3 strata ekonomi utama yaitu kelas atas, kelas tengah dan kelas bawah. 

Teori tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa minat siswa untuk melanjutkan sudi ke 

perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah faktor keluarga, yaitu 

status sosial ekonomi orang tua. Dengan adanya status sosial ekonomi yang memadai, 

kebutuhan siswa dalam belajar akan terpenuhi. Hal itu akan menjadikan minat siswa dalam 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar dan semakin terarah. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN 

TINGGI DITINJAU DARI PRESTASI BELAJAR SISWA DAN STATUS SOSIAL 

EKONOMI ORANG TUA PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2011/2012”T 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Untuk mengetahui adakah pengaruh 

prestasi belajar siswa dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:1) 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”. 



a) Uji Validitas Angket Status Sosial Ekonomi Orang Tua 
 

No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,555 
0,633 
0,900 
0,691 
0,606 
0,599 
0,821 
0,680 
0,739 
0,805 
0,464 
0,720 
0,701 
0,565 
0,572 

0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
b) Uji Validitas Angket Aminat Siswa Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi 

 
No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,710 
0,587 
0,588 
0,693 
0,701 
0,643 
0,683 
0,609 
0,667 
0,558 
0,562 
0,734 
0,692 
0,556 
0,667 

0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan butir angket semuanya 

valid sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk mengambil data penelitian. 



2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan angket. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan rumus Croboach Alpha , 

perhitungannya dilakukan dengan program SPSS for Windows versi 15. Adapun hasil 

uji reliabilitas angket adalah sebagai berikut: 

 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket 
 

Variabel rxy r(0,05;20) Kesimpulan Kategori 

X1 

Y 

0, 914 

0, 898 

0,444 

0,444 

Reliabel 

Reliabel 

Sangat tinggi 

Sangat tinggi 

 

Dari hasl uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket status sosial ekonomi orang tua (X1) dan angket minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi (Y) sudah layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Karena item pertanyaan yang digunakan adalah valid dan 

reliabel 

A. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogorov- Smirnov dalam program 

SPSS for Windows versi 15. Untuk menerima atau menolak asumsi kenormalan adalah 

dengan membandingkan L0 dengan angka kritis yang diambil dari daftar nilai kritis uji  

Lilliefors pada taraf signifikansi 0,05. Kriteria data berdistribusi normal jika L0 < Ltabel 

maka H0 diterima atau nilai probabilitas signifikansinya > 0, 05. Adapun ringkasan uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 



Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Haga L0 

Sig. Kesimpulan 
L0 L(0, 05; 90) 

Y 

X1 

X2 

0, 055 

0, 080 

0, 061 

0, 093 

0, 093 

0, 093 

0, 200 

0, 200 

0, 200 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Dari Tabel  di atas dapat diketahui harga L0 masing-masing variabel lebih kecil 

dari Ltabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linier) atau tidak. Kriteria 

uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel  

atau nilai probabilitas signifikansi >0, 05. Adapun ringkasan hasil uji linieritas adalah 

sebagai berikut: 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 
 

Variabel 

yang 

diukur 

Harga F 

Sig. Kesimpulan 
Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,678 

0,615 

F(0, 05; 50, 38)  = 1,74 

F(0, 05; 29, 59)  = 1,87 

0,050 

0,923 

Linier 

Linier 

 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-masing variabel 

yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, sehingga 



dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat berbentuk linier. 

 

B. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

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

terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi meliputi analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  

1. Analisis Regresi Linier Ganda 

Dalam penelitian ini persamaan umum dari regresi ganda yang digunakan 

adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan program 

SPSS for Windows versi 15 diperoleh data sebagai berikut: 

 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 
Variabel Koefisien Regresi thitung Sig. 

Konstanta 

Prestasi belajar siswa 

 Status sosial ekonomi orang tua 

71,999 

0, 338 

0, 195 

2,638 

3,515 

2,257 

0, 002 

0, 001 

0, 004 

Fhitung 

R2 

12,493 

0, 542 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 

berikut: 

Y = 71,999 + 0, 338  X1 + 0, 195 X2 

Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 71,999. 



Artinya jika tidak ada prestasi belajar siswa dan status sosial ekonomi orang tua 

atau bernilai nol maka minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah 

sebesar 71,999. 

b. Koefisien regresi variabel prestasi belajar siswa (b1) benilai positif sebesar 0, 338. 

Artinya setiap penambahan 1 poin prestasi belajar siswa maka akan menambah 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebesar 0, 338 dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

c. Koefisien regresi variabel status sosial ekonomi orang tua (b2) bernilai positif 

sebesar    0, 195. 

Artinya setiap penambahan 1 poin status sosial ekonomi orang tua maka akan 

menambah minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebesar 0, 195 

dengan asumsi variabel lain tetap. 

2. Uji t  

a. Pengaruh prestasi belajar siswa terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 3,515 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik prestasi belajar siswa 

akan semakin tinggi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

b. Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi 

ke Perguruan Tinggi 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 2,257 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik status sosial ekonomi 

orang tua akan semakin tinggi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

3. Keofisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 

diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,542. Arti dari koefisien ini adalah 



bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel prestasi belajar siswa dan 

status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah sebesar 54,2%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

4. Sumbangan Relatif (SR%) dan Sumbangan Efektif (SE%) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel prestasi belajar siswa 

memberikan sumbangan relatif sebesar 58,23% dan sumbangan efektif 31,56%. Status 

sosial ekonomi orang tua memberikan sumbangan relatif sebesar 41,77% dan 

sumbangan efektif 22,64%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif 

nampak bahwa variabel prestasi belajar siswa mempunyai pengaruh yang paling besar 

terhadap minat siswa dibandingkan dengan variabel status sosial ekonomi orang tua.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan , maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh prestasi belajar siswa terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sragen Tahun Ajaran 2011/2012, dapat diterima Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,515 > 2,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 31,56% , ada 

pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,257 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,004  dengan sumbangan efektif sebesar 22,64%, ada pengaruh prestasi belajar siswa 

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

Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda 

(uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,493 > 3,150 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000. 



Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,542 menunjukkan bahwa besarnya 

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

terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi adalah sebesar 54,2%, 

sedangkan 45,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi murid  

a. Siswa yang mempunyai prestasi yang tinggi tetapi dari keluarga yang kurang 

mampu tidak perlu berkecil hati, karena siswa masih bisa sekolah ke jenjang yang 

lebih tinggi dengan mencari bea siswa. 

b. Siswa yang status sosial ekonomi nya rendah dapat meningkatkan kepercayaan 

diri bahwa siswa mampu mendapatkan prestasi tinggi walaupun dengan 

minimnya fasilitas yang dimiliki 

2. Bagi guru 

Guru sebaiknya mengusahakan mencarikan beasiswa bagi siswa terutama bagi 

siswa yang mempunyai prestasi yang tinggi tetapi tetapi keadaan ekonomi 

keluarganya rendah. 

3. Bagi orang tua 

Orang tua hendaknya memperhatikan perkembangan tingkah laku anak serta 

memberikan fasilitas yang sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadian sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian dapat lebih lengkap dan 

akurat dibanding penelitian ini. 
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