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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:1)pengaruh kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan pada siswa kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun 
ajaran 2013/2014. 2)pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
kewirausahaan kelas X SMK Prawira Marta  Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 3)pengaruh 
kemandirian belajar dan keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
kewirausahaan kelas X SMK Prawira Marta  Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannnya diperoleh 
berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 
Prawira Marta Kartasura angkatan 2013/2014 yang berjumlah 102 siswa dengan sampel 78 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling dengan cara undian. Data yang yang diperlukan 
diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan 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 diperoleh persamaan regresi: Y = 47,157+0,325X1+ 0,322X2 yang artinya 

prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan dipengaruhi oleh kemandirian belajar dan keharmonisan 
keluarga. Kesimpulan yang diperoleh adalah:1)Ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar kewirausahaan pada siswa kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 
2013/2014.Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,727> 1,992 (α=5%) dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,000. 2)Ada pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada 
siswa kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014.Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 3,199 > 1,992 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,002. 3) Ada pengaruh 
kemandirian belajar dan keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada siswa 
kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  
> Ftabel yaitu 76,795 > 3,119 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 54,2% dan sumbangan efektif sebesar 36,4%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 
46,9% dan sumbangan efektif sebesar 30,8%. 5)Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,672, berarti 67,2%  
prestasi belajar kewirausahaan dipengaruhi oleh kemandirian belajar dan keharmonisan keluarga, 
sisanya sebesar 32,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan sangat penting 

dalam memajukan harkat dan martabat suatu bangsa yang terwujud dalam sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing untuk menghadapi perkembangan 

zaman yang sangat pesat. Karena Pendidikan mempunyai arti suatu usaha atau kegiatan 

yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diharapkan. Maka dari itu, Pendidikan dapat menjadi suatu 

hal yang sangat vital dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa. 

Dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari prestasi belajar 

yang didapatkan oleh peserta didik sebagai acuannya. Menurut Witherington (2003:155) 

prestasi adalah hasil yang dicapai individu melalui usaha yang dialami secara langsung dan 

merupakan aktivitas kecakapan dalam situasi tertentu. Prestasi belajar siswa merupakan 

tuntutan wajib dalam kehidupan pendidikan siswa. Keberhasilan itu pada umumnya 

dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya nilai yang dicapai oleh peserta didik, daya serap 

peserta didik, serta prestasi peserta didik yang berupa nilai hasil peserta didik. 

Sedangkan, Menurut Slameto (2003:53) ada dua faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah Faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa antara lain meliputi motivasi, intelegensi, bakat, minat, 

sikap, kondisi fisik, kemandirian siswa, kebiasaan siswa dan sebagainya. Lalu faktor yang 

berasal dari luar siswa yang disebut Faktor Eksternal diantaranya keadaan sosial ekonomi, 

lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan cara mengajar, kurikulum, interaksi edukatif 

dan lain sebagainya. 

Belajar disamping memiliki perubahan, mengerahkan kegiatan serta menuntut 

pemusatan perhatian. Perubahan yang terdapat jauh lebih dalam karena menyangkut fungsi 

kejiwaan dan keseluruhan pribadi. Dengan kata lain, hasil dari proses belajar tidak hanya 

perubahan tingkah laku, kecakapan, sikap dan perhatian. Maka dari itu sebagai seorang 

siswa, belajar merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan. 

Kesungguhan belajar seseorang sangat dibutuhkan dalam usaha meraih prestasi belajar 

yang unggul. Tidak jarang siswa yang masih banyak mendapatkan nilai yang kurang 

diharapkan, walaupun telah belajar dengan susah payah. Penyebabnya tidak lain karena 



 

belajar tidak teratur, kurang bersemangat, tidak konsentrasi dalam belajar dan kurangnya 

kemandirian dalam diri siswa untuk belajar yaitu diantaranya mencontek tugas teman tanpa 

mau mengerjakan sendiri terlebih dahulu, karena kurang percaya akan potensi dari dalam 

dirinya bahwa sebenarnya dirinya itu mampu untuk mengerjakannya sendiri. Kemandirian 

belajar agaknya belum dimiliki oleh banyak pelajar. Ada guru yang mengatakan bahwa 

pelajar sekarang banyak yang bersifat seperti paku, mereka baru bergerak setelah dipukul 

dengan palu. Sebagian dari mereka juga pasif. Misalnya dalam membaca buku-buku 

pelajaran, jika tidak disuruh atau diperintah oleh guru, buku-buku tersebut akan selalu baru 

karena tidak pernah dibaca. Kerap kali dalam mengambil asas manfaat, masih seperti anak 

kecil. Siswa sering bertanya pada guru mereka, ketika proses belajar mengajar sedang 

berlangsung, tentang pelajaran yang ditulis pada papan tulis apakah untuk disalin atau 

tidak. Padahal jika mereka merasa membutuhkannya, mereka harus menyalinnya. Begitu 

pula dalam mengomentari keberadaan buku-buku pelajaran mereka yang jarang mereka 

sentuh. Mereka menjawab bahwa bila guru tidak menyuruh untuk mengerjakan tugas-tugas 

rumah atau untuk membacanya, buat apa buku-buku itu dibaca? Jika begitu, konsep belajar 

mereka adalah baru berbuat setelah diperintah. Cara belajar yang belum menunjukkan 

kemandirian dari kebanyakan para pelajar tersebut akan membawa pengaruh pada jenjang 

berikutnya. 

Salah satu faktor eksternal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah suasana dari keluarga yang 

harmonis. Karena keluarga adalah dunia pertama yang dikenal anak. Melalui orang tua, 

keluarga menjadi lingkungan tempat anak belajar menanggapi dunia luar, berinteraksi 

dengan teman, serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah. .Apabila dalam keluarga 

terjalin suasana yang harmonis maka akan tumbuh semangat belajar dari dalam diri siswa. 

Komunikasi Orang tua dengan anak juga merupakan kunci untuk merangsang keinginan 

belajar anak. Sedangkan, tidak semua orangtua mengalami dididik dan dibesarkan dalam 

lingkungan yang menunjang kondusif untuk membangun keluarga ideal. 

 

 

 



 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN 

KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 

PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SISWA KELAS X SMK PRAWIRA MARTA 

KARTASURA TAHUN AJARAN 2013/2014”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan pada siswa kelas X SMK Prawira 

Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 2) Untuk mengetahui pengaruh keharmonisan 

keluarga terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan kelas X SMK Prawira 

Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 3) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian 

belajar dan keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan 

kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK 

Prawira Marta Kartasura yang beralamat di Jl. Kranggan, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo 

57166. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2013 sampai Mei 2014. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X yang berjumlah 102 siswa. Penelitian ini 

mengambil sampel berjumlah 78 siswa. Teknik pengambilan sampel ini dengan 

menggunakan teknik proporsional random sampling dengan cara undian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan angket.  

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket kemandirian belajar 

dan angket keharmonisan keluarga, dan data sekunder yang berupa daftar nilai ujian tengah 

semester satu dan daftar nama siswa yang dijadikan populasi dan sampel. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat prestasi 

belajar akuntansi (Y) dan variabel bebas yaitu kemandirian belajar (X1) dan keharmonisan 

keluarga (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket yang 

sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20 siswa kelas X 

SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Teknik ini digunakan untuk 

menguji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat 



 

kevalidan dan keandalan (reliabel) angket. Metode yang digunakan dalam uji validitas 

yaitu Korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson Correlation). Sedangkan 

dalam uji reliabilitas itu menggunakan metode Cronbach Alpha. Setelah itu, dilakukan uji 

prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Jika kriteria pada uji prasyarat 

analisis sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji t, uji F, koefisien 

determinasi, sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian  belajar dan keharmonisan 

keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan pada siswa 

kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 47,157 + 0,325X1 + 0,322X2, berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif, artinya variabel kemandirian  belajar dan keharmonisan 

keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

kewirausahaan pada siswa kelas X SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kemandirian  belajar (b1) adalah sebesar 0,325 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

kewirausahaan. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel 

kemandirian  belajar (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,727 > 1,992 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 54,2% dan sumbangan efektif 36,4%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik kemandirian  belajar 

akan semakin tinggi prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan. Sebaliknya semakin 

rendah kemandirian  belajar, maka semakin rendah pula prestasi belajar mata pelajaran 

kewirausahaan. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

keharmonisan keluarga  (b2) adalah sebesar 0,322 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel keharmonisan keluarga  berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar kewirausahaan pada siswa.  Berdasarkan uji t untuk variabel keharmonisan keluarga  



 

(b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,199 > 1,992 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002 

dengan sumbangan relatif  sebesar 46,9% dan sumbangan efektif 30,8%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik keharmonisan keluarga akan 

semakin tinggi prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan, demikian pula sebaliknya 

semakin rendah keharmonisan keluargan akan semakin rendah prestasi belajar mata 

pelajaran kewirausahaan. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel, yaitu 76,795 > 3,119 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti 

kemandirian  belajar dan keharmonisan keluarga  secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan pada siswa kelas X 

SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi kemandirian  belajar dan 

keharmonisan keluarga  akan diikuti peningkatan prestasi belajar mata pelajaran 

kewirausahaan, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel kemandirian  

belajar dan keharmonisan keluarga  akan diikuti penurunan akan prestasi belajar mata 

pelajaran kewirausahaan. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,672, 

arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel 

kemandirian  belajar dan keharmonisan keluarga  terhadap prestasi belajar kewirausahaan 

adalah sebesar 67,2% sedangkan 32,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kemandirian belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 54,2% dan sumbangan efektif 36,4%. Variabel keharmonisan 

keluarga  memberikan sumbangan relatif sebesar 46,9% dan sumbangan efektif 30,8%. 

Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel 

kemandirian  belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar 

kewirausahaan pada siswa dibandingkan variabel keharmonisan keluarga. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada Pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran pada 

siswa kelas X SMK Prawira Marta tahun ajaran 2013/2014 dengan memberikan 



 

sumbangan efektif 36,4%. Ada pengaruh keharmonisan keluarga kelas X terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran kewirausahaan pada siswa SMK Prawira Marta Kartasura tahun 

ajaran 2013/2014 dengan memberikan sumbangan efektif 30,8%. Ada pengaruh 

kemandirian belajar dan keharmonisan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

kewirausahaan pada siswa kelas X SMK Prawira marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014 

dengan memberikan sumbangan sebesar 67,2%. 
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