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Fuji Magfiroh. A210090037. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 

ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi 

bimbingan konseling terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 
Kartasura tahun ajaran 2012/2013; 2) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 
2012/2013 ; 3) Pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 
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 kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 
257 siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 146 orang siswa dengan teknik 
Proporsional Random Sampling. Pengumpulan 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 = 69,012 + 0,121X1 + 0,248X2. 
Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi oleh persepsi 
bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) ” Ada pengaruh persepsi bimbingan konseling terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,634> 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan 
sumbangan efektif sebesar 10,9%. 2) “ Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan 
sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun 
ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,141 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,002  dengan sumbangan efektif sebesar 37,5%. 3) “ Ada pengaruh persepsi 
bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 6,597 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. 
4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,484 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dengan prestasi belajar ekonomi adalah sebesar  48,4%, sedangkan 51,6% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Pemanfaatan Perpustakaan, dan Prestasi 
Belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mempercepat modernisasi di segala aspek bidang kehidupan, berbagai 

perkembangan itu semakin kuat dan sejalan dengan tuntutan reformasi dan 

globalisasi. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu 

bersaing untuk menghadapi tantangan era globalisasi. 

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengembangkan potensi 

yang di miliki suatu bangsa dan negara. Salah satu upaya untuk membina dan 

membangun sumber daya manusia yang tangguh dan dapat diandalakan 

diantaranya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang 

memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi masa depan suatu bangsa, 

sehingga diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menyongsong kemajuan 

dimasa mendatang. 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan kepada anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan secara optimal, sehingga dapat mewujudkan potensi dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 

masyarakat. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari prestasi 

belajar yang diperoleh peserta didik. Prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Menurut Muchtar 

Buchori (1998:89), “prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau 

ditunjukkan oleh murid sebagai hasil belajar baik berupa angka, huruf atau 

tindakan lain yang mencerminkan hasil belajar masing-masing  anak dalam 

periode tertentu”. 

Menurut Anas Salahudin (2010:133) siswa adalah manusia berpotensi 

yang layak dikembangkan untuk mencapai kemandirian, kreatifitas, dan 

produktifitas. Karena itu diperlukan sitem pendidikan yang kondusif agar 

segala aspek potensial dalam diri siswa dapat berkembang secara optimal, 
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maka salah satu upaya yang diperlukan adalah melalui pelayanan bimbingan 

konseling di sekolah. Menurut Sukardi (2008:37-38) “Bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara 

terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau 

sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri”. Sedangkan Konseling  

merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia 

memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan 

olehnya untuk memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang.”  

Fakta yang sering terjadi pada saat ini bahwa bimbingan dan 

konseling di maknai secara bervariasi oleh para siswa. Ada yang memaknai 

persepsi positif dan persepsi negatif. Prestasi belajar juga dapat di pengaruhi 

faktor dari luar diri siswa antara lain fasilitas dan sarana prasarana yang ada 

disekolah, fasilitas yang telah di sediakan sekolah  salah satunya adalah 

perpustakaan sekolah.  

Menurut Soeatminah (2002:37) “ Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang ada disekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang 

pencapaian tijuan pendidikan  prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”. Peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah penting, 

yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Dengan 

demikian sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan sekolah adalah 

untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan 

penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, 

disamping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan 

potensi mereka sebagai pelajar. 

Namun realitas yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya 

pemanfaatan perpustakaan yang ada disekolah, para siswa cenderung malas 

untuk mencari, menemukan, menyaring informasi serta meminjam buku yang 

telah disediakan di perpustakaan sehingga siswa cenderung pasif dan tidak 

mempunyai sifat mandiri. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya prestasi 

belajar seorang siswa. Sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 

Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam 
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membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan 

tersebut, perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya 

dalam memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga 

pustakawan yang memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian 

aktifitas layanan yang mendukung suasana pembelajaran yang menarik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 

persepsi bimbingan konseling terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013; 2) Untuk mengetahui 

pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013; 3) Untuk 

mengetahui pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan 

karena data penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2003:11-14) 

“Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan dimaksud 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura pada bulan 

Januari sampai dengan bulan Februari 2013, dengan populasi sebanyak 257 

siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013. Sugiyono (2010:118) 

mengemukakan pendapat bahwa “Apabila populasi 250 dengan taraf kesalahan 

5%, maka sampelnya sebanyak 146 siswa”. dengan teknik proporsional 

sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sumber data 

dan variabel. 1) Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Menurut Arikunto (2006:64) “Data primer adalah sumber data atau 

dokumen yang dikumpulkan atau digunakan sendiri oleh pihak yang hadir 

pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut terjadi”. Sedangkan data 
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sekunder menurut Arikunto (2006:64) data sekunder adalah sumber bahan atau 

dokumen yang dikemukakan atau digambarkan oleh bukan pihak yang hadir 

pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung. 2) variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen atau variabel bebas 

(persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah) 

sedangkan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yaitu prestasi 

belajar. 

Teknik pengumpulan data menggunakan 1) angket adalah instrumen 

penelitian yang berisi serangkaian pernyataan yang akan dijawab oleh 

responden mengenai kondisinya. 2) dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan  nilai dan daftar nama siswa. Instrumen 

penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya 

sudah diuji cobakan (try-out) pada subjek uji coba yang berjumlah 20 orang 

siswa yang tidak menjadi sampel tetapi masih dalam populasi. Hasil uji coba 

instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Menurut Arikunto (2010:211-213) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen”. 

Sedangkan reliabilitas menurut Arikunto (2006:17)“Reliabilitas adalah 

pendekatan atau keajegan suatu instrumen”. Item-item yang tidak masuk 

dalam kategori valid dan reliabel didrop atau dibuang. Sedangkan item-item 

yang dinyatakan valid dan reliabel digunakan sebagai instrumen pengumpulan 

data penelitian.  

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap 

pertama yaitu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas 

dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak normal dan uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan linier yang kita peroleh 

cocok atau tidak. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Teknik analisis dalam dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linear berganda, uji t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
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secara parsial, uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan, dan sumbangan efektif serta sumbangan relatif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling dan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar 

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

= 69,012+ 0,121X1 + 0,248X2 berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, 

artinya variabel bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel bimbingan konseling(b1) adalah sebesar 0,121 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel bimbingan konseling berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi 

linear ganda untuk variabel bimbingan konseling(b1) diperoleh thitung> ttabel, 

yaitu 2,634>1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan 

relatif sebesar 22,6% dan sumbangan efektif 10,9%. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik bimbingan konseling akan 

semakin tinggi prestasi belajar ekonomi. Sebaliknya semakin rendah 

bimbingan konseling, maka semakin rendah pula prestasi belajar ekonomi. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (b2) adalah sebesar 0,248 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemanfaatan 

perpustakaan sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi.  

Berdasarkan uji t untuk variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (b2) 

diperoleh thitung> ttabel, yaitu 3,141>1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,002 dengan sumbangan relatif sebesar 77,4% dan sumbangan efektif 37,5%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

pemanfaatan perpustakaan sekolah akan semakin tinggi prestasi belajar 

ekonomi, demikian pula sebaliknya semakin rendah pemanfaatan perpustakaan 

sekolah akan semakin rendah prestasi belajar ekonomi. 
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Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung> Ftabel, yaitu 6,597>3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,002. Hal ini berarti bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi bimbingan konseling dan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah akan diikuti peningkatan prestasi belajar 

ekonomi, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel bimbingan 

konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah akan diikuti penurunan akan 

prestasi belajar ekonomi. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,484, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan 

oleh kombinasi variabel bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi adalah sebesar 48,4% sedangkan 

51,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel bimbingan 

konseling memberikan sumbangan relatif sebesar 22,6% dan sumbangan 

efektif 10,9%. Variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah memberikan 

sumbangan relatif sebesar 77,4% dan sumbangan efektif 37,5%. Dengan 

membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel 

pemanfaatan perpustakaan sekolah memiliki pengaruh yang lebih dominan 

terhadap hasil belajar ekonomi dibandingkan variabel bimbingan konseling. 

Dengan demikian dari kedua variabel tersebut memberikan 

sumbangan efektif sebesar 48,4%, dan bisa dikatakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel prestasi belajar. Sedang sisanya yang 51,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

D. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ” Ada pengaruh persepsi bimbingan konseling terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 

2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
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ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,634> 1,960 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar 10,9%. 

2. “ Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 

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

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,141 > 1,960 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,002  dengan sumbangan efektif sebesar 37,5%. 

3. “ Ada pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 6,597 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,002. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,484 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar ekonomi adalah sebesar  

48,4%, sedangkan 51,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 
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