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ABSTRAK 

 

POLA BELAJAR SISWA DITINJAU DARI JEJARING SOSIAL 
FACEBOOK DAN LINGKUNGAN BELAJAR DI SMK PRAWIRA 

MARTA KARTASURA TAHUN AJARAN 2012/ 2013 
 

Ikhwan Mustofa, A.210.090.103. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Jejaring 
sosial facebook terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura 
Tahun Ajaran 2012/ 2013; 2) Lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di 
SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013; 3) Jejaring sosial 
facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira 
Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui analisis 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK Prawira 
Marta Kartasura. Sampel diambil sebanyak 62 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 berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 15,394 + 0,363X1 + 
0,269X2. Persamaan menunjukkan bahwa pola belajar dipengaruhi oleh  jejaring sosial 
facebook dan lingkungan belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Jejaring sosial 
facebook berpengaruh signifikan terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta 
Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,114 > 2,001 dan nilai signifikansi 
< 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif  26,7%; 2) Lingkungan belajar berpengaruh 
signifikan terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 
2012/ 2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,578 > 2,001 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012 
dengan sumbangan efektif 14%; 3) Jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 
berpengaruh signifikan terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura 
Tahun Ajaran 2012/ 2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 20,348 > 3,153 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) jejaring sosial 
facebook sebesar 0,342 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh jejaring sosial facebook 
terhadap pola belajar adalah sebesar 34,2%. Uji koefisien determinasi (R2) jejaring sosial 
facebook dan lingkungan belajar sebesar 0,408 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar adalah sebesar 
40,8%. Dan besarnya pengaruh lingkungan belajar terhadap pola belajar sebesar 6,6% 
(40,8% - 34,2%). 
 
 
Kata Kunci: Jejaring Sosial Facebook, Lingkungan Belajar dan Pola Belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan secara formal. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu  melalui proses belajar. 

Menurut Gage dan Berliner dalam Rusman dkk (2011:7), “Belajar adalah 

suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman”. Dari 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa akan menghasilkan suatu 

perubahan pada diri siswa. Cara belajar yang  tersusun, terarah dan 

memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam proses belajar merupakan tanda 

suatu pola belajar yang baik. Hamalik (2003:58) mendefinisikan bahwa, 

“Pola belajar adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam 

belajar berupa pengorganisasian program kegiatan ataupun program belajar 

yeng hendak dilaksanakan yang disusun secara sistematis”.  

Siswa harus menitik beratkan pola belajar pada beberapa aspek, 

seperti pemahaman guna mencapai tujuan belajar yang optimal. Siswa yang 

satu dengan yang lain sangat berbeda karena setiap siswa memiliki perbedaan 

dalam cara belajar. Perbedaa yang dimiliki siswa dalam penerapan pola 

belajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmud 

(2010:93), “Ada tiga faktor secara simpel yang mempengaruhi belajar yaitu 

faktor individual, faktor sosial dan faktor struktural”. Jika faktor tersebut 

dapat dikendalikan dengan baik, maka pola belajar siswa tidak akan berubah 

meskipun dengan kondisi yang selalu berubah. 

Perkembangan akan ketersediaan teknologi informasi akhir-akhir ini, 

telah menjadikan layanan internet sebagai media informasi yang populer. 

Dalam layanan internet terdapat berbagai situs yang menarik, salah satu situs 

tersebut adalah situs jejaring sosial. Dalam situs jejaring sosial terdapat 

banyak pilihan menu di dalamnya, seperti  facebook, friendster dan twitter 

dll. Situs yang tren dikalangan sekolah dan mendapatkan banyak apresiasi 

oleh siswa adalah situs jejaring sosial facebook. Hal itu dikarenakan situs 

jejaring sosial facebook sudah dilengkapi dengan fitur yang lengkap untuk 

berkomunikasi, seperti status, comment, chat, dan lain sebagainya.Rusman 
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dkk (2011:410) berpendapat, “Melalui facebook ini kita bisa berkenalan 

dengan orang baru, reuni dengan teman-teman lama selain itu dapat 

digunakan untuk kepentingan lain tertentunya misal pendidikan, politik, 

bisnis dan sebagainya”. Disamping itu, ada beberapa manfaat dari jejaring 

sosial facebook dalam lingkup sekolah diantaranya yaitu: siswa dan guru 

dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa lain dapat melakukan diskusi melalui chating , guru 

dengan siswa atau siswa dengan siswa lain dapat saling menerima atau 

mengirim informasi melalui group, siswa dapat men-download materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru, (http://e-pendidikan.com. 

manfaat_jejaring_sosial_facebook). 

Tetapi dengan seiringnya waktu, penggunaan jejaring sosial facebook 

disalah gunakan oleh siswa. Sehingga jejaring sosial facebook yang 

semulanya bermanfaat menjadi kurang bermanfaat. Sebagai contoh siswa 

menggunakan jejaring sosial facebook  untuk bermain game online, untuk 

bergaya dan mendapatkan perhatian dari pengguna jejaring sosial facebook 

yang lain. Dari kegiatan itu yang secara berkelanjutan dapat menyebabkan 

siswa mengenyampingkan kewajibannya untuk belajar. Dengan menciptakan 

kondisi lingkungan yang kondusif akan dapat menunjang siswa dalam 

penerapan pola belajar. Berbeda dengan siswa yang tidak mempunyai 

lingkungan belajar yang kurang kondusif, belajarnya jadi kurang optimal. 

Dalam menciptakan suasana lingkungan belajar terkadang terdapat hambatan-

hambatan yang justru dirasakan oleh siswa. Jadi peranan keluarga, mayarakat 

dan sekolah sangatlah vital, sebagai wadah untuk pembentukan karakter pola 

belajar yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul: “Pola Belajar Siswa Ditinjau Dari Jejaring Sosial 

Facebook dan Lingkungan Belajar Siswa Di Smk Prawira Marta Kartasura 

Tahun Ajaran 2012/ 2013”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

jejaring sosial facebook terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta 

Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013, untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
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belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 

Ajaran 2012/ 2013, untuk mengetahui pengaruh jejaring sosial facebook dan 

lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta 

Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Hadi (2004:4), ”Penelitian adalah suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan menggunakan metode ilmiah”. Penelitian ini termasuk kategori 

penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif karena dalam 

penelitian ini menganalisis secara objektif melalui perhitungan ilmiah yang 

berasal dari sampel siswa yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan 

tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prawira Marta Kartasura yang 

beralamatkan di Jl. Kranggan Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo. Penelitian 

ini dimulai pada bulan Desember 2012 sampai Januari 2013. Populasi yang 

diteliti adalah seluruh siswa di SMK Prawira Marta Kartasura sebanyak 249. 

Menurut Arikunto (2006:109), “jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 

10% - 5% atau 20% - 25%”. Dalam penelitian ini mengambil 25% dari 

anggota populasi jadi berjumlah 62 siswa. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampel proporsional random sampling dengan cara undian 

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi  jejaring sosial facebook 

(X1) dan lingkungan belajar (X2). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

pola belajar (Y). Penggunaan sumber data meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari angket yang diisi oleh para siswa. Data 

sekundernya adalah daftar nama siswa. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan angket. 

Penilaian angket menggunakan skala likert 1 sampai 4. Angket sebelumnya di 

uji validitas dan di uji reliabilitas. Untuk mengukur validitas digunakan 

rumus korelasi product moment. Sedangkan pengujian reliabilitas angket 

menggunakan rumus alpha. 
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Subyek uji coba instrumen penelitian adalah 20 siswa diluar sampel 

penelitian. 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. Ringkasan hasil uji validitas yang 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS V 15.0 dapat dilihat dalam 

lampiran 4, 6 dan 8. Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item 

dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 

0,05. Dengan demikian item yang dinyatakan valid boleh dipakai sebagai 

instrumen pengumpulan data selanjutnya. 

Selain dilakukan uji validitas juga diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas 

angket dilakukan menggunakan rumus alpha dengan bantuan progam SPSS 

V 15.0. Ringkasan hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam lampiran 5, 7, 9. 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa angket 

pola belajar, jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar sudah layak 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dan uji linearitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis 

regresi berganda, uji t, uji F, R2 dan sumbangan relatif dan efektif.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Deskripsi data jejaring sosial facebook diperoleh dengan metode 

angket, yang terdiri dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis dan 

perhitungan dengan menggunakan bantuan progam SPSS V 15.0.  

Menurut Widiyanto (2010:25-27), Mean sebesar 43,40 yang menunjukan 

bahwa rata-rata nilai responden adalah 43,40. Median sebesar 43,50 yang 

menunjukan bahwa 50% data jejaring sosial facebook adalah 43,50 ke 

atas dan 50% adalah 43,50 ke bawah. Modus sebesar 43, menunjukkan 

bahwa dalam data jejaring sosial facebook jumlah frekuensi yang paling 

banyak adalah 43. Nilai minimum sebesar 21, menunjukan bahwa nilai 

terendah dalam data jejaring sosial facebook adalah 21. Nilai maximum 
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sebesar 57, menunjukan bahwa nilai tertinggi dalam data jejaring sosial 

facebook adalah 57. Standar deviasi disajikan dengan ơ atau s, adalah 

akar kuadrat dari varians (ơ2 atau s2), hasil yang diperoleh 7,968 

merupakan akar dari varians yaitu 63,490. Skewness (kemenjuluran) 

sebesar -0,421, penilaian tersebut diubah ke angka rasio. Rasio skewness 

adalah: nilai skewness/ std. error skewness = - 0,421/ 0,304 = - 1,38. Jika 

rasio skewness berada diantara -2 sampai 2, maka distribusi data adalah 

normal. Karena -1,38 terletak pada daerah tersebut maka dapat dikatakan 

distribusi sampel data jejaring sosial facebook adalah normal. Kurtosis 

(keruncingan) sebesar 0,304, penilaian tersebut diubah ke angka rasio. 

Rasio kurtosis adalah: nilai kurtosis/ std. error kurtosis = 0,304/ 0,599 = 

0,51. Jika rasio kurtosis berada diantara -2 sampai +2, maka distribusi 

data normal. Karena 0,51 terletak pada daerah tersebut maka dapat 

dikatakan distribusi sampel data jejaring sosial facebook normal. 

Deskripsi data lingkungan belajar diperoleh dengan metode 

angket, yang terdiri dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis dan 

perhitungan dengan menggunakan bantuan progam SPSS V 15.0.  

Menurut Widiyanto (2010:25-27), Mean (rata-rata nilai responden) 

sebesar 43,21 yang menunjukan bahwa rata-rata nilai responden adalah 

43,21. Median sebesar 43 yang menunjukan bahwa 50% data lingkungan 

belajar adalah 43 ke atas dan 50% adalah 43 ke bawah. Modus sebesar 42 

menunjukkan bahwa dalam data lingkungan belajar jumlah frekuensi 

yang paling banyak adalah 42. Nilai minimum sebesar 24 menunjukan 

bahwa nilai terendah dalam data lingkungan belajar adalah 24. Nilai 

maximum sebesar 58 menunjukan bahwa nilai tertinggi dalam data 

lingkungan belajar adalah 58. Standar deviasi disajikan dengan ơ atau s, 

adalah akar kuadrat dari varians (ơ2 atau s2), hasil yang diperoleh 6,758 

yang merupakan akar dari varians yaitu 45,677. Skewness 

(kemenjuluran) sebesar -0,448, untuk penilaian tersebut diubah ke angka 

rasio. Rasio skewness adalah: nilai skewness/ std. error skewness = -

0,448/ 0,304 = -1,47. Jika rasio skewness berada diantara -2 sampai 2, 
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maka distribusi data adalah normal. Karena -1,38 terletak pada daerah 

tersebut maka dapat dikatakan distribusi sampel data lingkungan belajar 

normal. Kurtosis (keruncingan) sebesar 0,995. Penilaian tersebut diubah 

ke angka rasio. Rasio kurtosis adalah: nilai kurtosis/ std. error kurtosis = 

0,995/ 0,599 =1,66. Jika rasio kurtosis berada di antara -2 sampai +2, 

maka distribusi data normal. Karena 1,66 terletak pada daerah tersebut 

maka dapat dikatakan distribusi sampel data lingkungan belajar adalah 

normal. 

Deskripsi data pola belajar diperoleh dengan metode angket, yang 

terdiri dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan dengan 

menggunakan bantuan progam SPSS V 15.0.  Menurut Widiyanto 

(2010:25-27), Mean (rata-rata nilai responden) sebesar 42,77 yang 

menunjukan bahwa rata-rata nilai responden adalah 42,77. Median 

sebesar 42,50 yang menunjukan bahwa 50% data pola belajar adalah 

42,50 ke atas dan 50% adalah 42,50 ke bawah. Modus sebesar 39 

menunjukkan bahwa dalam data pola belajar jumlah frekuensi yang 

paling banyak adalah 39. Nilai minimum sebesar 27 menunjukan bahwa 

nilai terendah dalam data pola belajar adalah 27. Nilai maximum sebesar 

57 menunjukan bahwa nilai tertinggi dalam data pola belajar adalah 57. 

Standar deviasi disajikan dengan ơ atau s, adalah akar kuadrat dari 

varians (ơ2 atau s2). Hasil yang diperoleh 6,318 yang merupakan akar dari 

varians yaitu 39,915. Skewness (kemenjuluran) sebesar -0,045, penilaian 

tersebut diubah ke angka rasio. Rasio skewness adalah: nilai skewness/ 

std. error skewness = - 0,045/ 0,304 = -0,15. Jika rasio skewness berada 

diantara -2 sampai 2, maka distribusi data adalah normal. Karena -0,15 

terletak pada daerah tersebut maka dapat dikatakan distribusi sampel data 

pola belajar adalah normal. Kurtosis (keruncingan) sebesar 0,112, 

penilaian tersebut diubah ke angka rasio. Rasio kurtosis adalah: nilai 

kurtosis/ std. error kurtosis = 0,112/ 0,599 = 0,19. Jika rasio kurtosis 

berada di antara -2 sampai +2, maka distribusi data adalah normal. 
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Karena 1,66 terletak pada daerah tersebut maka dapat dikatakan 

distribusi sampel data pola belajar normal. 

Untuk mempermudah memahami data jejaring sosial facebook, 

lingkungan belajar dan pola belajar, maka data disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi yang dipaparkan dalam lampiran 12. Dan untuk 

melihat apakah data tersebut normal atau tidak, maka disajikan histogram 

dari distribusi frekuensi data jejaring sosial facebook, lingkungan belajar 

dan pola belajar yang dipaparkan dalam gambar 1, 2 dan 3 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Histogram Data Jejaring Sosial Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Histogram Data Lingkungan Belajar 
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Gambar IV.4. Histogram Data Pola Belajar 

Berdasarkan gambar 1, 2 dan 3 diatas dapat dilihat bahwa batang 

histogram mempunyai kemiripan bentuk dengan kurva nomal (berbentuk 

seperti lonceng) yang disertakan, hal ini membuktikan bahwa distribusi 

sudah dapat dikatakan normal atau mendekati normal. Namun untuk 

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

hasil perhitungan uji normalitas. 

Pengujian persyaratan penelitian uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam program SPSS disebut 

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 1. Ringkasan Uji Normalitas 

Variabel N Harga L0 sig. Kesimpulan Lhitung L0,05,62 
Jejaring sosial facebook 
Lingkungan belajar 
Pola belajar 

62 
62 
62 

0,082 
0,106 
0,080 

0,112 
0,112 
0,112 

0,200 
0,078 
0,200 

Normal 
Normal 
Normal 

Sumber: Ringkasan Lampiran 13, 14, dan 15 

Dari Tabel 1 diketahui harga Lhitung masing-masing variabel lebih 

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

bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 
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Ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linear yang 

dilakukan menggunakan alat bantu program SPSS V 15.0 adalah: 

Tabel 2. Ringkasan Uji Linearitas 
Variabel yang 

diukur 
Harga F sig. Kesimpulan Fhitung Ftabel 

X1Y 
X2Y 

0,929 
1,175 

F0,05;26,34 = 1,825 
F0,05;23,37 = 1,826 

0,572 
0,324 

Linear 
Linear 

Sumber: Ringkasan Lampiran 16 dan 17 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa hasil uji linearitas diperoleh harga 

Fhitung masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai 

signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linear. 

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 V 15.0 adalah: 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Variabel Koefisien Regresi t Sig 
Konstanta 15,394 3,423 0,001 
Jejaring sosial facebook 0,363 4,114 0,000 
Lingkungan belajar 0,269 2,578 0,012 
Pada model 2, F hitung                             = 20,348 
Pada model 1, R2                            =  0,342 
Pada model 2, R2                            =  0,408 
Sumber: Ringkasan Lampiran 18 

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: Y = 15,394 + 0,363X1 + 0,269X2. Adapun interpretasi 

dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah:  

a. a = 15,394 menyatakan bahwa jika jejaring sosial facebook dan lingkungan 

belajar siswa tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai pola belajar 

siswa sebesar 15,394. 
b. b1 = 0,363, menyatakan bahwa jika jejaring sosial facebook 

bertambah sebesar 1 poin, maka pola belajar siswa akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,363. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai lingkungan belajar. 
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c. b2  =  0,269, menyatakan bahwa jika penambahan lingkungan belajar 

sebesar 1 poin, maka pola belajar siswa akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,269. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai jejaring sosial facebook. 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “Adakah pengaruh 

jejaring sosial facebook terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira 

Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013”. Koefisien regresi dari 

variabel jejaring sosial facebook (b1) adalah sebesar 0,363 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial facebook 

berpengaruh positif terhadap pola belajar. Nilai koefisien regresi linier 

berganda dari b1 ini diuji signifikansinya. Hasilnya ada pengaruh yang 

signifikan jejaring sosial facebook terhadap pola belajar siswa di SMK 

Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Adakah pengaruh 

lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta 

Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013”. Koefisien regresi dari variabel 

lingkungan belajar (b2) adalah sebesar 0,269 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan belajar berpengaruh positif 

terhadap pola belajar. Nilai koefisien regresi linier berganda dari b2 ini 

diuji signifikansinya. Hasilnya ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura 

Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Adakah pengaruh jejaring 

sosial facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di 

SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013”. Koefisien 

regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pola belajar. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya 

dilakukan uji keberartian regresi linier berganda (uji F). Hasilnya ada 

pengaruh yang signifikan jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 
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terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 

Ajaran 2012/ 2013. 

Koefisien Determinasi berdasarkan analisis data memakai alat 

bantu program SPSS V 15.0 diperoleh: 

a. Pada model 1 yang menjelaskan besarnya nilai korelasi (R) jejaring 

sosial facebook terhadap pola belajar yaitu 0,584 dan menjelaskan 

besarnya prosentase pengaruh jejaring sosial facebook terhadap pola 

belajar. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,342 yang menunjukan 

bahwa pengaruh jejaring sosial facebook terhadap pola belajar 

adalah sebesar 34,2%. 

b. Pada model 2 yang menjelaskan besarnya nilai korelasi (R) jejaring 

sosial facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar yaitu 

0,639 dan menjelaskan besarnya prosentase pengaruh jejaring sosial 

facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar sebesar 0,408 

atau 40,8%. Disimpulkan besarnya pengaruh jejaring sosial facebook 

terhadap pola belajar sebesar 34,2% dan pengaruh lingkungan 

belajar terhadap pola belajar sebesar 6,6% (40,8% - 34,2%). 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel jejaring sosial 

facebook memberikan sumbangan relatif sebesar 65,5% dan sumbangan 

efektif 26,7%. Variabel lingkungan belajar memberikan sumbangan 

relatif sebesar 34,4% dan sumbangan efektif 14%. Dan total sumbangan 

efektif untuk dua variabel tersebut adalah 40,7% sedangkan sisanya 

sebesar 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring sosial facebook dan 

lingkungan belajar berpengaruh terhadap pola belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 15,394 + 

0,363X1 + 0,269X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, 

artinya variabel jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap pola belajar. 
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Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi 

dari variabel jejaring sosial facebook (b1) adalah sebesar 0,363 atau 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jejaring sosial facebook 

berpengaruh positif terhadap pola belajar. Berdasarkan uji keberartian 

koefisien regesi linier berganda untuk variabel jejaring sosial facebook 

(b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,114 > 2,001 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik penggunaan jejaring sosial facebook akan semakin 

baik/ terarah pola belajarnya, demikian pula sebaliknya semakin salah 

penggunaan jejaring sosial facebook akan semakin tidak terarah pola 

belajarnya. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel lingkungan belajar (b2) adalah sebesar 0,269 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan belajar berpengaruh 

positif terhadap pola belajar. Berdasarkan uji t untuk variabel lingkungan 

belajar (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,578 > 2,001 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,012. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik lingkungan belajar akan semakin baik/ 

terarah pola belajarnya, demikian pula sebaliknya semakin rendahnya 

lingkungan belajar akan semakin buruk/ tidak terarah pola belajarnya. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier berganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 20,348 > 3,153 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti jejaring sosial facebook 

dan lingkungan belajar secara bersama-sama berpengaruh positif. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

peningkatan kombinasi jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 

akan diikuti peningkatan pola belajar, sebaliknya kecenderungan 

penurunan kombinasi variabel jejaring sosial facebook dan lingkungan 

belajar akan diikuti penurunan pola belajar. Sedangkan koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 0,408, arti dari koefisien ini adalah 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel jejaring sosial 
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facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar adalah sebesar 

40,8%. Besarnya pengaruh jejaring sosial facebook terhadap pola belajar 

sebesar 34,2%, dan pengaruh lingkungan belajar terhadap pola belajar 

sebesar 6,6% (40,8% - 34,2%). 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel jejaring sosial 

facebook memberikan sumbangan relatif sebesar 65,5% dan sumbangan 

efektif 26,7%. Variabel lingkungan belajar memberikan sumbangan 

relatif sebesar 34,4% dan sumbangan efektif 14%. Dengan 

membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa 

variabel jejaring sosial facebook memiliki pengaruh yang lebih dominan 

terhadap pola belajar dibandingkan variabel lingkungan belajar. 

 

D. KESIMPULAN 

1. Jejaring sosial facebook berpengaruh positif terhadap pola belajar siswa di 

SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 4,114 > 2,001 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan 

sumbangan efektif  26,7%. 

2. Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap pola belajar siswa di 

SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 2,578 > 2,001 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012 dengan 

sumbangan efektif 14%. 

3. Jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar berpengaruh positif 

terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 

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

ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 20,348 > 3,153 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) jejaring sosial facebook sebesar 0,342 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh jejaring sosial facebook terhadap 

pola belajar adalah sebesar 34,2%. Uji koefisien determinasi (R2) jejaring 
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sosial facebook dan lingkungan belajar sebesar 0,408 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 

terhadap pola belajar adalah sebesar 40,8%. Dan besarnya pengaruh 

lingkungan belajar terhadap pola belajar sebesar 6,6% (40,8% - 34,2%). 

5. Hasil uji sumbangan variabel jejaring sosial facebook memberikan 

sumbangan relatif sebesar 65,5% dan sumbangan efektif 26,7%. Variabel 

lingkungan belajar belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 34,4% 

dan sumbangan efektif 14%. Dengan membandingkan nilai sumbangan 

relatif dan efektif nampak bahwa variabel jejaring sosial facebook 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pola belajar 

dibandingkan variabel lingkungan belajar. 
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