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ABSTRAK 

 

MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI DITINJAU  

DARI PRESTASI BELAJAR, MOTIVASI BELAJAR DAN STATUS SOSIAL  

EKONOMI ORANG TUA PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI  

JUMAPOLO TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Sri Rahayu. A 210090234. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui pengaruh antara  prestasi 

belajar  terhadap  minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2) 

Mengetahui pengaruh antara motivasi belajar terhadap minat siswa untuk  melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. 3) Mengetahui pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua  

terhadap minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 4) Mengetahui 

pengaruh secara bersama-sama  antara prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistic dibantu SPSS for windows versi 15.00. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 170 siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 115 orang siswa 

dengan teknik random sampling. 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 =8,726 + 0, 175  X1 + 0, 

165 X2 + 0, 199 X3 . Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Prestasi belajar berpengaruh 

positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,495> 2,272 dan nilai 

signifikansi 5% dengan sumbangan efektif sebesar 27,65. 2) Motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,438 

> 2,272 dan nilai signifikansi 5% dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%. 3) Status 

sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 2,917 > 2,272 dan nilai signifikansi 5%  dengan sumbangan efektif sebesar 

22,1%. 4) Prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh positif terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 80,874 >2,687  

dan nilai signifikansi 5%.  Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,686 

menunjukkan bahwa variabel minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

dipengaruhi oleh variabel prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi 

orang tua adalah 68,6%, dimana kontribusi yang diberikan oleh variabel prestasi belajar 

sebesar 27,6%, variabel motivasi belajar sebesar 18,9%, sedangkan utnuk variabel status 

sosial ekonomi orang tua sebesar 22,1%, sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor 

atau variabel lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci:  prestasi belajar, motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan  

minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
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PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya setiap siswa memiliki suatu kecenderungan atau minat 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Slameto (2003 : 27) 

“Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

kegiatan-kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang”. Mereka memilih perguruan tinggi sebagai tempat 

yang terakhir untuk meneruskan karirnya di dalam memperoleh pendidikan yang 

berarti bagi dirinya. Namun demikian tidak semua orang yang bisa melanjutkan 

studinya ke perguruan tinggi seperti halnya keinginan dari setiap individu siswa 

itu sendiri. Mereka selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di 

belakang mereka. Misalnya seperti faktor financial orang tua mereka atau latar 

belakang pendidikan orang tua mereka. 

Dari pernyataan diatas bahwasanya pendidikan merupakan system 

proses perubahan menuju kedewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. 

Dewasa dalam hal perkembangan badan cerdas dalam hal perkembangan jiwa,  

dan matang dalam perilaku.  Pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi 

siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas, dan 

matang adalah hak asasi manusia pada umumnya. Pendidikan memang harus 

berlangsung disetiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari 

lingkungan individual,  lingkungan sosial keluarga,  lingkungan masyarakat 

luas, dan berlangsung disepanjang waktu. Jadi kegiatan pendidikan 

berlangsung dengan memadati setiap jengkal ruang lingkungan kehidupan. 

Dalam kaitannya dengan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi,  

orang tua sangat berperan aktif untuk mendorong ketercapainya cita-cita anak-

anaknya. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dan 

memiliki materi yang mumpuni, akan selalu memberikan motivasi yang baik 

bagi buah hatiunya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan 

senantiasa membiayai anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. 

Sangatlah berbeda dengan orang tua yang kurang mampu didalam hal 

financial dan juga tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, 

meskipun mereka mempunyai keinginan agar anaknya mencapai pendidikan 
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yang tinggi, namun mereka tidak cukup untuk membiayai anaknya 

melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Hal ini yang menjadikan siswa 

mempertimbangkan langkah yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Tidak 

sedikit siswa memilih meninggalkan pendidikannya demi membantu 

perekonomian keluarganya dengan bekerja apa saja yang mereka lakukan. 

Salah satu bukti yang menunjukkan keberhasilan siswa dalam 

sekolahan adalah hasil belajar yang diperoleh siswa. Karena hasil belajar 

setiap siswa tidak sama.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 telah disepakati oleh setiap anak dalam peroide tahun.Prestasi belajar 

pada hakikatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. Prestasi belajar 

juga merupakan kemampuan yang diperoleh setiap anak atau siswa setelah 

kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang optimal akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan pada prestasi siswa dalam belajar. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran 

paling strategis bagi pembangunan generasi muda. Bagi yang berencana 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah pilihan yang tepat, karena ilmu 

penguasaan, ilmu pengetahuan, pemahaman konsep, dan teori yang diberikan 

lebih matang dan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi harus sesuai 

dengan bakat minat dan kemampuan siswa yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya. 

Dari hal diatas dapat mempengaruhi timbulnya motivasi bagi seorang 

siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Istilah motivasi 

berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat 

dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau 

berbuat. 

Maslow sebagai tokoh motivasi dalam buku (Uno, 2007 : 7) 

mengatakan bahwa motivasi memiliki suatu konsep motivasi instrinsik yang 

mengidentifikasikan tingkah laku seseorang yang merasa senang terhadap 

sesuatu dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Motivasi juga dapat 
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dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau 

melaksanakan. Motivasi dapat juga diartikan sebagai kekuatan, baik dari 

dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mnecapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 Dalam realita kehidupan sekarang ini,siswa yang memiliki orang tua 

yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, belum menjadi jaminan 

bahwa anaknya memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi, walaupun masih banyak juga minat siswa untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang 

baik pula. Mereka cenderung melihat kondisi disekitarnya bahwa tanpa 

kuliahpun akan menjadi orang sukses. Hal ini sangatlah tidak bias dibenarkan 

didalam dunia pendidikan, karena setiap warga Indonesia dituntut untuk 

memiliki keilmuan yang baik agar bias membawa bangsa ini menjadi bangsa 

yang bermartabat kedepannya. Kebutuhan akan pendidikan sangatlah penting 

dan harus dimiliki oleh setiap insan, walaupun juga tidak dapat bisa 

disalahkan jika mereka memilih memutuskan sekolah untuk bekerja 

membantu perekonomian orang tua, lain halnya dengan siswa yang memiliki 

latar belakang pendidikan orang tuanya yang kurang baik. Terkadang siswa ini 

memiliki semangat yang luar biasa untuk tetap bisa sekolah, entah bagaimana  

caranya demi membawa nama baik keluarga. Siswa seperti ini tahu akan arti 

penting sebuah pendidikan yang akan ditempuhnya kedepan,bahwa 

pendidikanlah yang akan mengangkat derajat dari anak tersebut. 

 Selain pendidikan kehidupan perekonomian keluargapun juga bisa 

menjadi satu faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan 

pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.  Status ekonomi orang tua adalah 

tempat atau posisi orang tua dalam suatu kelompok sosial dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran.  Di zaman yang 

semakin modern ini banyak tersedianya sarana atau tempat melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi.  Banyak pilihan pendidikan dikondisi seperti saat ini 

menyebabkan siswa lebih selektif untuk memilih pendidikan mana yang sesuai 

dengan kemampuan diri dan  yang sesuai dengan keadaan ekonomi orang tua. 
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Namun demikian untuk memperoleh pendidikan tersebut diperlukan biaya 

yang tidak sedikit jumlahnya. Biaya pendidikan yang tinggi kadang menjadi 

suatu kendala bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.  

Banyak dari mereka terpaksa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan studi 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena keterbatasan biaya. 

Ketika seorang siswa lulus dan tamat dari sekolah menengah mereka 

akan dihadapkan dengan dua pilihan yaitu melanjutkan studi atau bekerja.  

Pada umumnya orang tua mampu atau yang berasal dari golongan yang tinggi 

tingkat ekonominya tinggi akan lebih suka melihat anaknya bisa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi dibandingkan mereka berasal dari keluarga yang 

tingkat ekonominya rendah, karena mereka didesak untuk mencari pekerjaan 

guna mempertahankan hidup atau nasibnya. 

 Berdasarkan  latar belakang diatas penulis tertarik  untuk mengadakan 

penelitian mengenai ” MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE 

PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI PRESTASI BELAJAR, 

MOTIVASI BELAJAR, DAN STATUS SOSIAL  EKONOMI ORANG 

TUA PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI JUMAPOLO 

TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan dengan alasan 

peneliti menganalisa masalah prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi di 

SMA Negeri Jumapolo. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian 

yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

Menurut Sugiyono (2008:10) “Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian 

yang dimaksud memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Jumapolo 22-27 Mei 2013 

dengan populasi sebesar 170 siswa kelas XI IPS tahun ajaran 2012/2013. Menurut 
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Arikunto (2006:135) Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik mengambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

populasi lebih dari 100 dapat di ambil 10-15% atau 25%. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil sampel sebanyak 115 siswa dari 170 siswa dengan teknik 

simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20 

orang siswa kelas XI IPS tahun ajaran 2012/2013. Hasil uji coba instrumen 

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji prasyarat analisis 

yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data yaitu analisis regresi 

ganda, uji t, uji F, koefisien determinan, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil uji prasarat analisis pertama yaitu uji normalitas yang 

berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-wilk dengan bantuan progam. SPSS for 

Windows versi 16.0. untuk menerima atau menolak asumsi normalitas adalah 

dengan cara membandingkan nilai sig (positif) dengan nilai probabilitas 0,05 

dengan ukuran sampel N =115, maka data berdistribusi normal. Dari hasil uji 

Kolmogrov- Smirnov diperoleh hasil untuk prestasi adalah 200*, motivasi belajar 

adalah 0,200*, sedangkan status sosial ekonomi orang tua adalah 200* dan minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah 0,200* dengan nilai 

probabilitas diatas 0,05 dinyatakan berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 

95%. Sedangkan menurut uji Shapiro- Wilk diperoleh hasil untuk prestasi belajar 

diperoleh nilai 0,094, motivasi belajar diperoleh nilai 0,551 sedangkan status 

sosial ekonomi orang tua diperoleh nilai 0,007 dan minat siswa melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi diperoleh nilai 0,041 dimana ketiga hasil uji diatas > 0,05 dan 

dinyatakan berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. 
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Hasil uji prasarat analisis kedua yaitu uji linearitas. 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 16.0 for 

windows. Dari hasil uji linearitias Prestasi Belajar (X1) terhadap kreativitas belajar 

(Y) diperoleh harga Fhitung sebesar 0,868. Kemudian untuk mencari Ftabel 

digunakan rumus Microsoft Excel dengan db (29;90) maka perhitungannya adalah 

=FINV(0.05,17,37)  sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,649. Hasilnya adalah 

Fhitung < Ftabel = 0,868 < 1,649, maka regresi antara prestasi belajar dengan 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan regresi linear atau 

hubungan garis lurus. Artinya semakin besar prestasi belajar akan diikuti dengan 

peningkatan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sedangkan dari 

hasil uji linearitias Motivasi belajar (X2) terhadap Minat siswa melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi (Y) diperoleh harga Fhitung sebesar 0,786. Kemudian untuk 

mencari Ftabel digunakan rumus Microsoft Excel dengan db (21;33) maka 

perhitungannya adalah =FINV(0.05,18,95)  sehingga diperoleh hasil sebesar = 

0,991. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel = 0,991 < 1,713, maka regresi antara 

status sosial ekonomi orang tua dengan minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi merupakan regresi linear atau hubungan garis lurus. Artinya 

semakin baik kedisiplinan belajar akan diikuti dengan peningkatan kreativitas 

belajar. Sedangkan dari hasil uji linearitias Status sosial ekonomi orang tua (X3) 

terhadap Minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi (Y) diperoleh harga 

Fhitung sebesar 0,786. Kemudian untuk mencari Ftabel digunakan rumus 

Microsoft Excel dengan db (21;33) maka perhitungannya adalah 

=FINV(0.05,21,92)  sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,117. Hasilnya adalah 

Fhitung < Ftabel = 1,117 < 1,671, maka regresi antara motivasi belajar dengan 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan regresi linear atau 

hubungan garis lurus. Artinya semakin baik kedisiplinan belajar akan diikuti 

dengan peningkatan kreativitas belajar. 

Setelah uji prasarat analisis terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis 

regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for windows dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan nilai-nilai a, b1, b2, (2) uji t, (3) 

uji F, (4) mencari koefisien determinasi dan, (4) mencari sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y 

=8,726 + 0, 175  X1 + 0, 165 X2 + 0, 199 X3. Persamaan tersebut menunjukkan 

angka 0,175 atau positif untuk variabel prestasi belajar (X1) sehingga dapat 

disimpulkan prestasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sedangkan untuk variabel motivasi belajar 

(X2) diperoleh angka persamaan 0,165 atau positif sehingga dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. Sedangkan untuk variabel status sosial ekonomi orang 

tua (X3) diperoleh angka persamaan 0,199 atau positif sehingga dapat disimpulkan 

bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi sebesar 8,726 apabila tidak ada variabel yang mempengaruhi, 

atau bisa dikatakan apabila variabel prestasi belajar, motivasi belajar dan status 

sosial ekonomi orang tua tidak ada. Selanjutnya minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi akan meningkat 0,175 apabila variabel prestasi belajar 

meningkat satu poin, sedangkan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi akan meningkat 0,165 jika variabel motivasi belajar meningkat satu poin 

dan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan meningkat 0,99 jika 

variabel status sosial ekonomi orang tua meningkat satu poin. 

Selanjutnya hasil hipotesis pertama dengan uji t memperoleh nilai thitung 

sebesar 4,495 lebih besar dari nilai ttabel pada taraf sihnifikasi 5% yang hasilnya 

dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 2,272. Sehingga Ho ditolak maka 

artinya prestasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi dengan sumbangan efektif sebesar 27,6%. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ngalim Purwanto (1990: 43) mengatakan bahwa ” berpikir 

adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang 

terarah kepada suatu tujuan yang dapat meningkatkan minat siswa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. Sehingga proses berpikir dapat menghasilkan tujuan 
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yang telah ditentukan karena dalam proses tersebut mempunyai dua pola yang 

dapat mempengaruhi hasilnya. 

Hasil hipotesis kedua dengan uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,438 

lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5% yang hasilnya dibantu oleh 

rumus Microsoft Excel sebesar = 2,272. Sehingga Ho ditolak maka artinya 

kedisiplinan belajar berpengaruh  positif terhadap kreativitas belajar ekonomi 

siswa dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%. Hal ini sesuai dengan Hurlock 

(1999: 83) yang mengatakan bahwa motivasi merupakan kebutuhan mutlak di 

masa anak-anak yang diharapkan tidak bertentangan dengan minat yang perlu 

diterapkan pada anak karena akan menimbulkan suatu kebiasaan yang dapat 

diteladani. Sehingga semakin  baik motivasi belajar, maka akan semakin tinggi 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebaliknya semakin buruk 

motivasi belajar siswa, maka semakin rendah pula minati siswa melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi. 

Hasil hipotesis ketiga dengan uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,917 

lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5% yang hasilnya dibantu oleh 

rumus Microsoft Excel sebesar = 2,272. Sehingga Ho ditolak maka artinya 

kedisiplinan belajar berpengaruh  positif terhadap kreativitas belajar ekonomi 

siswa dengan sumbangan efektif sebesar 22,1%. Hal ini sesuai dengan Hurlock 

(1999: 83) yang mengatakan bahwa status ekonomi merupakan kebutuhan mutlak 

orang tua yang diharapkan tidak bertentangan dengan minat yang perlu diterapkan 

pada anak karena akan menimbulkan suatu kebiasaan yang dapat diteladani. 

Sehingga semakin  baik status sosial ekonomi orang tua, maka akan semakin 

tinggi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebaliknya semakin 

buruk status sosial ekonomi orang tua, maka semakin rendah pula minati siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hasil hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar 

80,874 lebih besar dari nilai Ftabel pada taraf positifsi 5% yang hasilnya dibantu 

oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 2,687. Sehingga Ho ditolak maka artinya 

prestasi belajar, motivasi belajr dan status sosial ekonomi orang tua berpengaruh 

positif terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sehingga 
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semakin baik prestasi belajar, motivasi dan semakin  tinggi status sosial ekonomi 

orang tua, maka akan semakin baik minat siswa siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Sebaliknya semakin buruk prestasi belajar, motivasi belajar dan 

semakin rendah status sosial ekonomi orang tua, maka semakin buruk pula minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,686 menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh kemampuan berfikir kritis dan kedisiplinan belajar 

terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMPN 

1 Ngemplak tahun pelajaran 2012/2013 adalah 27,6%, 18,9%, dan 22,1% 

sedangkan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinngi pada siswa  kelas XI IPS SMA Negeri Jumapolo tahun 

ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 4,495 

yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 2,272 pada taraf signifikan 5% yang 

menunjukkan adanya pengaruh antara prestasi belajar terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selanjutnya hasil positif ditunjukkan 

dengan nilai b1 X1 sebesar +0,175 dengan sumbangan efektif sebesar 27,6%. 

2. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Jumapolo tahun 

ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 2,438 

yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 2,272 pada taraf signifikan 5% yang 

menunjukkan adanya pengaruh antara motivasi belajar terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selanjutnya hasil positif ditunjukkan 

dengan nilai b2 X2 sebesar +0,165 dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%. 

3. Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
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Jumapolo tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,917 yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 2,272 pada taraf 

signifikan 5% yang menunjukkan adanya pengaruh antara status sosial 

ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. Selanjutnya hasil positif ditunjukkan dengan nilai b3 X3 sebesar +0,199 

dengan sumbangan efektif sebesar 22,1%. 

4. Prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Jumapolo tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linear berganda atau uji 

F yang memperoloh nilai Fhitung sebesar 80,874 lebih besar dari nilai Ftabel 

sebesar 2,687 pada taraf signifikan 5%. Hasil uji koefisien determinan (R
2
) 

diperoleh sebesar 0,686 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh prestasi 

belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri Jumapolo tahun ajaran 2012/2013 adalah 27,6%, 18,9%, dan 22,1 

sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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