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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 Setelah melalui rangkaian penelitian pada bab V ini diperoleh beberapa 

kesimpulan dan  implikasi yang akan dipergunakan pula sebagai bahan 

pertimbangan pemberian saran. 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemandirian siswa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II 

tahun pelajaran  2011/2012 dimana r sebesar 0,801 dengan  p = 0,000 

atau p < 0,01. Semakin tinggi kemandirian siswa, semakin tinggi pula 

prestasi belajar IPS siswa. Demikian sebaliknya, semakin rendah 

kemandirian siswa, prestasi belajar siswa akan rendah pula. Sedankan 

sumbangan efektif variabel kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

IPS siswa sebesar 26,536%. 

2. Motivasi belajar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II 

tahun pelajaran  2011/2012 dimana r sebesar 0,847 dengan  p = 0,000 

atau p < 0,01. Semakin tinggi tingkat motivasi belajar, semakin tinggi 

pula prestasi  belajar IPS. Demikian sebaliknya, semakin rendah prestasi 

belajar IPS siswa dapat disebabkan karena rendahnya tingkat motivasi 

belajar siswa. 
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3. Pendapatan orang tua mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi  belajar IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul 

semester II tahun pelajaran  2011/2012 dimana r sebesar 0,724 dengan  p 

= 0,000 atau p < 0,01. Semakin tinggi pendapatan orang tua, semakin 

tinggi pula prestasi  belajar IPS. Demikian sebaliknya, semakin rendah 

prestasi belajar IPS siswa dapat disebabkan karena rendahnya tingkat 

pendapatan orang tua. 

4. Kemandirian siswa, motivasi belajar, dan pendapatan orang tua secara 

bersama-sama  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II 

tahun pelajaran  2011/2012 dimana R sebesar 0,896 dan  F sebesar 

76,401 dengan R
2
 = 0,804 dan p = 0,000. Jumlah sumbangan efektif 

variabel kemandirian siswa, motivasi belajar dan pendapatan orang tua 

terhadap prestasi belajar IPS adalah sebesar 80,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 29,6% tidak dapat dijelskan dalam penelitian ini atau berasal 

dari faktor lain.  

 

B. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kemandirian siswa mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II tahun pelajaran  

2011/2012. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa kemandirian siswa 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar IPS siswa. Kemandirian 

siswa yang tinggi dapat digambarkan dengan prestasi belajar IPS yang 
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tinggi, siswa yang mempunyai kemandirian  tinggi   akan memiliki 

prestasi belajar IPS yang tinggi pula. Oleh karena itu, orang tua 

diharapkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

anaknya untuk dapat belajar hidup mandiri dengan baik.  

2.  Motivasi belajar mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II tahun pelajaran  

2011/2012. Temuan ini mempertegas bahwa motivasi belajar yang tinggi   

akan mendorong siswa untuk belajar lebih semangat. Semakin tinggi 

motivasi belajar akan semakin tinggi pula semangat  belajarnya dan 

akhirnya akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Oleh karena 

itu, orang tua dan pihak sekolah untuk dapat memberikan dorongan 

motivasi belajar dan menciptakan suasana kondusif untuk belajar agar 

anak-anak mempunyai semangat belajar yang tinggi.  

3. Pendapatan orang tua mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi  

belajar IPS siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II tahun 

pelajaran  2011/2012. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendapatan 

orang tua mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar IPS siswa. 

Pendapatan orang tua yang tinggi   akan dapat menyediakan fasilitas 

belajar yang lebih baik sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar 

lebih baik. Oleh karena itu, orang tua  untuk dapat meningkatkan 

pendapatan sehingga dapat memberikan fasilitas belajar yang lebih baik 

kepada anak, yang pada akhirnya dapat mendorong siswa untuk belajar 

yang lebih baik.  
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4. Kemandirian siswa, motivasi belajar, dan pendapatan orang tua secara 

bersama-sama  mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPS 

siswa kelas XI IPS  SMAN 3 Bantul semester II tahun pelajaran  

2011/2012. Kemandirian siswa, motivasi belajar, dan pendapatan orang 

tua yang tinggi secara bersama-sama  dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS. Semakin tinggi tingkat kemandirian siswa, motivasi belajar, 

dan pendapatan orang tua, akan semakin tinggi pula prestasi belajar IPS 

siswa. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian siswa, 

motivasi belajar, dan pendapatan orang tua akan menyebabkan semakin 

rendah prestasi  belajar IPS siswa. Dengan demikian untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPS  yang tinggi diharapkan orang tua dan 

pihak sekolah untuk dapat memberikan kesempatan belajar hidup 

mandiri, memberikan fasilitas belajar yang lebih baik agar anak 

terdorong untuk semangat belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS siswa. 

C. Saran 

Setelah memperhatikan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa saran baik bagi orang tua, pihak sekolah maupun bagi 

penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi  Orang Tua dan Sekolah 

Pendapatan yang dimiliki oleh orang tua dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya semangat belajar anak. Pendapatan yang tinggi dapat 

memberikan fasilitas belajar yang memadai, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar siswa sehingga dapat 
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meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, agar dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak, orang tua perlu untuk meningkatkan 

pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kemandirian anak, 

mendorong akan untuk mempunyai motivasi belajar, dan meningkatkan 

pendapatan agar anak dapat belajar dengan baik.  Dengan memberikan 

fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak, maka 

semangat belajar anak akan meningkat. Semakin baik perhatian orang 

tua, maka semakin baik pula semangat belajar anak.  

Kepada pihak sekolah, perlu meningkatkan fasilitas belajar dan 

kegiatan yang mendorong kemandirian siswa. Pembelajaran di sekolah 

yang mendorong kemandirian siswa secara lebih baik dan intensif dapat 

meningkatkan semangat  belajar siswa. Untuk dapat meningkatkan 

kondisi kondusif belajar siswa pihak sekolah perlu bekerja sama dengan 

pihak orang tua siswa. Hal ini perlu dilakukan mengingat tanpa 

kerjasama harmonis antara orang tua dan sekolah akan sangat sulit 

untuk memberikan pembelajaran yang kontinyu antara di rumah dan di 

sekolah. Dengan demikian, kemandirian siswa, motivasi belajar, dan 

pendapatan orang tua secara bersama-sama dapat meningkatkan prestasi 

belajar ilmu pengetahuan sosial. 

2. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pokok bahasan 

yang sama disarankan untuk mengontrol secara lebih teliti variabel-

variabel lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya hubungan antar 

variabel-variabel penelitian, atau sekaligus melakukan deskripsi dan 
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inferensi dengan metode penelitian yang berbeda, sehingga tidak 

menimbulkan bias dan error  atau paling tidak bisa lebih diminimalkan. 

Peneliti selanjutnya disarankan pula untuk lebih memperhatikan 

proporsi dalam memberikan skor pada masing-masing aspek yang 

diukur dalam masing-masing skala. Pemberian proporsi atau 

pembobotan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan definisi 

operasional masing-masing variabel penelitian.  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mencoba memilah 

skala menjadi tema-tema dan katagori yang lebih detil agar dapat 

menggambarkan dengan lebih jelas pengaruh kemandirian siswa, 

motivasi belajar, dan pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar 

anak. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kualitatif yang lebih detil 

dan komprehensif, bahkan bila perlu didukung dengan penelitian 

trianggulasi sehingga hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Ketrbatasan penelitian ini terutama terletak pada penggunaan teknik 

pengumpulan data yang kurang memadai, karena hanya menggunakan 

kuisioner saja. Penelitian ini akan lebih sempurna lagi apabila dalam 

pengumpulan data ditambah dengan menggunakan teknik wawancara secara 

individu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjaring data 

kemandirian siswa, motivasi belajar, dan pendapatan orang tua akan lebih 

baik lagi hasilnya apabila kuisioner juga dilakukan  kepada orang tua 

siswa.Selain itu untuk menjaring data prestasi belajar ips hanya dokumentasi 
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dari nilai raport sekolah tanpa didukung dengan teknik tes, hal ini menjadikan 

data yang diperoleh kurang akurat. 

       Berbagai keterbatasan tersebut terutama disebabkan keterbatasan 

dalam menggunakan metodologi, kuisener yg independen dan kualitas dari 

responden serta saat pelaksanaan penelitian, guna mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih  berkualitas. 
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Lampiran 1 

 

Kepada 

Adik-adik yang berbahagia 

Di tengah-tengah kesibukan belajar anda, perkenankan kami mohon pengorbanan 

waktu sedikit dan kesediaan anda untuk mengisi angket berikut ini. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui Hubungan Antara Kondisi Sosial 

Ekonomi Orangtua Dengan Hasil Belajar Penjas. Oleh karena itu kami mohon kepada 

anda dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan pada angket ini sesuai dengan 

keadaan anda yang sebenarnya. Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh 

terhadap nilai raport anda, dan kami akan merahasiakannya. Semoga informasi yang 

anda berikan melalui angket ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kami, dan 

kemajuan sekolah anda pada umumnya. 

 

Peneliti 

 

 

DIDIK SUWANTO 

NIM. 12604227114 

 

PETUNJUK : 

1. Angket ini terdiri dari tiga jenis yaitu angket Kemandirian Siswa, Motivasi dan 

Pendapatan orangtua. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas anda pada lembar jawaban. 

3. Jawablah semua pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan keadaan anda dengan 

memberi tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih. 

4. Jangan membuat coretan yang tidak berguna pada lembar angket. 

5. Setelah selesai menjawab, angket dan lembar jawaban dikembalikan kepada 

petugas. 
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Lanjutan Lampiran 1 

INSTRUMEN KEMANDIRIAN SISWA 

 

1. Identitas Siswa 

Nama : ……………………………. 

Kelas : ……………………………. 

Nomor Absen : ……………………………. 

2. Lembar Pelaksanaan Kemandirian Siswa 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban a, b, c, d, atau e, yang 

sesuai dengan keadaan anda. 

Alternatif jawaban 

Jawaban a  = Sangat Sering 

Jawaban b  = Sering 

Jawaban c = Kadang-kadang 

Jawaban d = Jarang 

Jawaban e = Jarang Sekali 

No. Pertanyaan/Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

a b c d e 

1. Apakah anda mengatur ruang belajar sendiri ?      

2. Apakah anda minta bantuan orang lain untuk mengatur 

ruang belajar anda ? 

     

3. Apakah ruang belajar anda dipasangi dengan rumus-

rumus yang digunakan dalam pelajaran Matematika, 

Fisika, atau Kimia ? 

     

4. Apakah anda merenovasi ruang tempat belajar ?      

5. Saya selalu belajar tiap malam ?      

6. Apakah anda belajar di pagi hari setelah sholat Subuh ?      

7. Apabila nilai anda jelek, apakah anda lebih giat lagi 

dalam belajar ? 

     

8. Apabila teman anda mengajak untuk melanggar tata 

tertib sekolah, apakah anda mendukung ? 

     

9. Apakah anda selalu menepati waktu dalam mengikuti 

jadwal pelajaran di sekolah ? 

     

10. Apabila anda mendapat tugas dari guru, apakah anda 

menyelesaikannya tepat waktu ? 

     

11. Apakah anda mendiskusikan dengan teman anda, jika 

anda sedang mengalami kesulitan belajar ? 
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No. Pertanyaan/Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

a b c d e 

12. Jika anda mengalami kesulitan belajar apakah anda 

sendiri yang menyelesaikannya ? 

     

13. Apakah anda menerima saran dari teman anda, jika 

anda sedang menyelesaikan kesulitan belajar anda ? 

     

14. Dalam menyelesaikan masalah belajar anda, apakah 

anda mempertimbangkan untung dan ruginya ? 

     

15. Apabila ada tugas PR, apakah anda mengerjakannya 

sendiri ? 

     

16. Apabila anda di sekolah mengerjakan soal-soal dari 

guru dan hasilnya jelek, apakah anda di rumah 

mencoba untuk memperdalam sendiri ? 

     

17. Apakah anda meminjam buku perpustakaan sekolah, 

bila buku-buku pelajaran anda masih kurang               

lengkap ? 

     

18. Waktu luang saya, saya gunakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

     

19. Apabila ada jam pelajaran yang kosong, apakah anda 

gunakan untuk membaca buku perpustakaan              

sekolah ? 

     

20. Apakah anda bertanya kepada orang lain jika anda 

tidak dapat mengerjakan soal-soal pelajaran ? 

     

21. Apakah anda bertanya kepada guru, jika anda kurang 

jelas dalam menerima pelajaran ?  

     

22. Apakah anda menghubungi guru BK sekolah anda 

jika anda tidak dapat memecahkan masalah yang 

sedang anda hadapi ? 

     

23. Apakah anda bertanya kepada orang lain jika anda 

tidak dapat mengerjakan tugas pekerjaan rumah ? 

     

24. Apakah anda di rumah membaca buku-buku selain 

buku pelajaran sekolah ? 

     

25. Sebelum jam pelajaran sekolah dimulai, apakah anda 

membaca buku pelajaran yang akan diajarkan guru ? 

     

26. Apakah anda menyiapkan buku-buku catatan 

walaupun sudah mempunyai buku paket ? 

     

27. Apakah anda berusaha untuk meminjam buku catatan 

milik teman, bila anda hari itu tidak masuk sekolah ? 

     

28. Apakah anda mencatat pelajaran yang diterangkan 

oleh guru ? 

     

29. Apabila anda selesai membaca buku paket, apakah 

anda membuat ringkasan ? 

     

30. Apakah anda suka membukukan beberapa 

rangkuman catatan dalam bentuk kliping ? 
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Lanjutan Lampiran 1 

 

2. ANGKET MOTIVASI SISWA 

 

A. Identitas responden mohon diisi 

 Nama : …………………………………………………………………… 

 Kelas : …………………………………………………………………… 

B. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) 

pada salah satu alternatif jawaban menurut keadaan anda : 

SS : Jika anda sangat setuju 

S : Jika anda setuju 

TS : Jika anda tidak setuju 

STS : Jika anda sangat tidak setuju 

C.  Item Pertanyaan 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Saya ingin belajar, karena saya tidak ingin nilai 

saya jelek 

    

2 Saya ingin belajar karena nilai saya tidak ingin 

dibawah nilai teman-teman 

    

3 Saya sering membaca buku-buku yang ada 

hubungannya dengan pelajaran 

    

4 Saya akan belajar lebih giat melebihi biasanya, 

bila akan menghadapi ujian 

    

5 Bila saya mengalami kesulitan dalam belajar, saya 

selalu berusaha bertanya kepada orang yang lebih 

tahu 

    

6 Pada waktu guru menerangkan pelajaran saya 

berusaha mencatat hal-hal yang penting 

    

7 Apabila guru menerangkan pelajaran saya 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

    

8 Setelah selesai pelajaran saya selalu mengulangi 

pelajaran yang telah diajarkan 

    

9 Pada waktu menerangkan di depan kelas saya 

berkonsentrasi untuk memperhatikannya 

    

10 Setiap selesai membaca buku pelajaran, saya 

selalu meringkas hal-hal yang penting 

    

11 Saya giat belajar karena saya tahu manfaatnya 
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NO PERTANYAAN SS S TS STS 

12 Saya selalu tertarik untuk membaca buku yang ada 

hubungannya dengan pelajaran  

    

13 Apabila ulangan nilai saya jelek, saya berusaha 

untuk memperbaikinya 

    

14 Pada waktu nilai saya baik, saya berusaha untuk 

mempertahankan prestasi saya 

    

15 Setiap ada tugas, saya berusaha untuk 

mengerjakan sendiri 

    

16 Setelah guru menerangkan, saya sering 

mengajukan pertanyaan 

    

17 Meskipun tidak ada tugas, saya berusaha untuk 

mengerjakan soal-soal latihan yang ada salam 

buku pelajaran 

    

18 Saya selalu memperhatikan pelajaran, meskipun 

teman-teman saya tidak memperhatikan 

    

19 Kegagalan merupakan cara cambuk agar saya 

lebih giat belajar 

    

20 Setiap ada soal-soal latihan saya selalu berusaha 

mengerjakannya 

    

21 Setiap ada tugas dari guru, saya selalu 

mengerjakannya 

    

22 Apabila saya melihat teman-teman saya sedang 

belajar saya ikut belajar 

    

23 Apabila saya mengerjakan soal yang mudah, maka 

timbul keinginan untuk mengerjakan soal yang 

lain 

    

24 Meskipun soal ulangan sangat sulit saya berusaha 

untuk mengerjakan sendiri 

    

25 Dengan belajar menimbulkan motivasi saya untuk 

lebih berprestasi 

    

26 Saya belajar muncul dari kemauan saya sendiri 

bukan karena disuruh 

    

27 Walaupun nilai saya sudah baik, saya masih 

belajar dengan giat 

    

28 Saya belajar dengan giat walaupun tidak ada ujian 

 

    

29 Dalam membaca buku bacaan yang penting saya 

rangkum 

    

30 Berita dari media masa yang ada kaitannya dengan 

pelajaran saya catat 

    

31 Materi pelajaran yang sulit belajarnya saya ulang-

ulang 

    

32 Kalau nilai saya jelek saya berusaha 

memperbaikinya 
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Angket Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

1. Pendidikan terakhir ayah? 

a. Perguruan Tinggi 

b. SMU / sederajat 

c. SMP / sederajat 

d. SD / sederajat 

 

2. Apakah ayah anda pernah mengikuti kursus? 

a. Pernah, kursus komputer 

b. Pernah, kursus montir 

c. Pernah, kursus elektronik 

d. Tidak pernah kursus 

 

3. Berapa lama pendidikan non formal (kursus) yang pernah ditempuh oleh ayah 

anda? 

a. 9 sampai 12 bulan 

b. 5 sampai 8 bulan 

c. 1 sampai 4 bulan 

d. Tidak pernah kursus 

 

4. Apakah pekerjaan ayah? 

a. Pegawai Negeri 

b. Wiraswasta 

c. Tani 

d. Jawaban lain …. 
 

5. Berapakah rata-rata penghasilan pokok ayah anda setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 1.000.000,- 

b. Antara Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.000.000,- 

c. Antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,- 

d. Kurang dari Rp. 500.000,- 

 

6. Selain penghasilan pokok, apakah ayah anda mempunyai penghasilan sampingan? 

a. Punya, setiap bulan rutin 

b. Kadang-kadang punya 

c. Tidak mempunyai penghasilan tambahan 

d. Tidak tahu 

 

7. Pendidikan terakhir ibu? 

a. Perguruan Tinggi 

b. SMU / sederajat 

c. SMP / sederajat 

d. SD / sederajat 

 



137 

 

8. Apakah ibu anda pernah mengikuti kursus? 

a. Pernah, kursus komputer 

b. Pernah, kursus menjahit 

c. Pernah, kursus kecantikan 

d. Tidak pernah kursus 

 

9. Apakah pekerjaan ibu? 

a. Pegawai Negeri 

b. Wiraswasta 

c. Tani 

d. Jawaban lain …. 

 

10. Berapakah penghasilan pokok ibu anda setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 1.000.000,- 

b. Antara Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.000.000,- 

c. Antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,- 

d. Kurang dari Rp. 500.000,- 

 

11. Selain orang tua, apakah ada anggota keluarga anda (kakak/adik) yang bekerja? 

a. Ada, lebih dari 2 orang 

b. Ada, 2 orang 

c. Ada, 1 orang 

d. Tidak ada 

 

12. Berapakah penghasilan dari pekerjaan sampingan anggota keluarga lain? 

a. Lebih dari Rp. 500.000,- 

b. Antara Rp. 250.000,- sampai Rp.500.000,- 

c. Kurang dari Rp.250.000,- 

d. Tidak mempunyai penghasilan tambahan 

 

13. Berapakah pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak (SPP, transportasi, 

pembelian buku, dan peralatan sekolah lainnya) yang diberikan orang tua anda 

setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 200.000,- 

b. Antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- 

c. Antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- 

d. Kurang dari Rp. 100.000,- 

 

14. Berapakah rata-rata pengeluaran biaya pokok (makan, pakaian, dan perumahan), 

keluarga setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 1.000.000,- 

b. Antara Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.000.000,- 

c. Antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,- 

d. Kurang dari Rp. 500.000,- 
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15. Berapa besar pengeluaran keluarga untuk memenuhi menu makan sehari-hari 

dalam keluarga anda? 

a. Lebih dari Rp. 25.000,- 

b. Antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- 

c. Antara Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- 

d. Kurang dari Rp. 15.000,- 

 

16. Berapakah rata-rata pengeluaran tak terduga (penerimaan tamu, sumbangan) 

orang tua anda setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 400.000,- 

b. Antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- 

c. Antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- 

d. Kurang dari Rp. 200.000,- 

 

17. Berapakah pengeluaran keluarga untuk kesehatan setiap bulan? 

a. Antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- 

b. Antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- 

c. Antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- 

d. Kurang dari Rp. 200.000,- 

 

18. Berapakah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk biaya listrik 

a. Lebih dari Rp. 100.000,- 

b. Antara Rp. 75.000,- sampai Rp. 100.000,- 

c. Antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 75.000,- 

d. Kurang dari Rp. 50.000,- 

 

19. Berapakah biaya yang dikeluarkan orang tua anda untuk membiayai kendaraan 

pribadi yang dimiliki orang tua saudara? 

a. Lebih dari Rp. 200.000,- 

b. Antara Rp. 100.000,- sampai Rp.200.000,- 

c. Kurang dari Rp. 100.000,- 

d. Tidak mengeluarkan biaya karena tidak memiliki kendaraan pribadi 

 

20. Berapa kali dalam 1 bulan, keluarga anda dapat berekreasi bersama-sama 

keluarga? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. 2 sampai 3 kali 

c. 1 sampai 2 kali 

d. Tidak pernah berekreasi bersama keluarga 

 

21. Berapakah rata-rata pengeluaran keluarga untuk biaya rekreasi setiap bulan? 

a. Lebih dari Rp. 300.000,- 

b. Antara Rp. 200.000,- sampai Rp.300.000,- 

c. Kurang dari Rp. 200.000,- 

d. Tidak ada pengeluaran, karena tidak pernah berekreasi bersama keluarga. 
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22. Dari jumlah penghasilan dan jumlah pengeluaran keluarga, apakah orang tua anda 

dapat menabung? 

a. Dapat, setiap 2 bulan sekali 

b. Dapat, setiap 1 bulan sekali 

c. Dapat, tidak tentu 

d. Tidak dapat, karena selalu habis dikonsumsi 

 

23. Barang-barang elektronik yang dimiliki orang tua anda? 

a. Kulkas, televisi, dan radio 

b. Televisi dan radio 

c. Televisi 

d. Jawaban lain …. 

 

24. Kendaraan yang dimiliki orang tua anda? 

a. Mobil, sepeda motor, dan sepeda 

b. Sepeda motor dan sepeda 

c. Sepeda  

d. Jawaban lain …. 

 

25. Jenis rumah yang ditempati keluarga saudara? 

a. Permanen 

b. Semi permanen 

c. Kayu 

d. Bambu 

 

26. Lantai dasar rumah yang ditempati keluarga anda terbuat dari apa? 

a. Keramik 

b. Ubin / tegel 

c. Plester 

d. Tanah 

 

27. Tipe atau ukuran berapakah rumah yang ditempati keluarga anda? 

a. Tipe 60 (luas bangunan 21 m
2
) 

b. Tipe 45 (luas bangunan 45 m
2
) 

c. Tipe 21 (luas bangunan 60 m
2
) 

d. Jawaban lain …. 

 

28. Berapakah jumlah orang yang lulusan perguruan tinggi di lingkungan tempat 

tinggal anda? 

a. Lebih dari 10 oranga 

b. Antara 8 sampai 10 orang 

c. Antara 5 sampai 7 orang 

d. Kurang dari 5 orang 
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29.  Berapa kali dalam seminggu anda mengikuti les? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. Antara 2 sampai 3 kali 

c. Antara 1 sampai 2 kali 

d. Tidak pernah, karena tidak ikut les 

 

30. Mata pelajaran apa yang anda ikut les? 

a. Bahasa Inggris, matematika dan komputer 

b. Bahasa Inggris dan matematika 

c. Bahasa Inggris 

d. Tidak ada, karena tidak ikut les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Lampiran 2 

 

Hasil Data Tabulasi Skor 

Angket dari Variabel : 

1. Kemandirian Siswa 

2. Motivasi Belajar 

3. Pendapatan Orang Tua 

Dengan Responden dari siswa SMAN 3 Bantul Kelas XI semester 2 Tahun Pelajaran 

2011/2013 sejumlah 60 responden. 
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LAMPIRAN 4 
Hasil Analisis  : DESKRIPSI 
Nama Peneliti  : Didik Suwanto 
 
Tgl. Analisis : 05-20-2012 
Nama Berkas   : DIDIK 
Nama Dokumen  : DESKRIPSI 
 
Nama Variabel X1 : KEMANDIRIAN SISWA 
Nama Variabel X2 : MOTIVASI BELAJAR 
Nama Variabel X3 : PENDAPATAN ORANG TUA 
Nama Variabel X4 : PRESTASI BELAJAR 
 
Variabel X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel X3 = Variabel Nomor : 3 
Variabel X4 = Variabel Nomor : 4
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LAMPIRAN 5 
 
Hasil Analisis  : Normalitas Sebaran 
Nama Peneliti  : Didik Suwanto 
 
Tgl. Analisis : 05-20-2012 
Nama Berkas   : DIDIK 
Nama Dokumen  : HASIL3 
 
Nama Variabel Tergantung X1 : KEMANDIRIAN SISWA 
Nama Variabel Tergantung X2 : MOTIVASI BELAJAR 
Nama Variabel Tergantung X3 : PENDAPATAN ORANG TUA 
Nama Variabel Tergantung X4 : PRESTASI BELAJAR 
 
Variabel Tergantung X1 = Variabel Nomor  1 
Variabel Tergantung X2 = Variabel Nomor  2 
Variabel Tergantung X3 = Variabel Nomor  3 
Variabel Tergantung X4 = Variabel Nomor  4 
 
Jumlah Kasus Semula :   60 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   60 
 

 

Variabel X1 

 



153 
 

 

Variabel X2 
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Varabel X3 
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Variabel X4 
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LAMPIRAN 6 
 
Hasil Analisis  : Linieritas 
Nama Peneliti  : Didik Suwanto 
 
Tgl. Analisis : 05-20-2012 
Nama Berkas   : DIDIK 
Nama Dokumen  : HASIL14 
 
Nama Variabel Bebas X1 : KEMANDIRIAN SISWA 
Nama Variabel Bebas X2 : MOTIVASI BELAJAR 
Nama Variabel Bebas X3 : PENDAPATAN ORANG TUA 
Nama Variabel Tergantung Y : PRESTASI BELAJAR 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Bebas X3 = Variabel Nomor : 3 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomor : 4 
 
Jumlah Kasus Semula :   60 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   60 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Analisis  : Multikolinieritas 
Nama Peneliti  : Didik Suwanto 
 
Nama Lembaga  : SMUN 1 Dlingo - Bantul 
A l a m a t   : Dlingo, Bantul - Yogyakarta 
═══════════════════════════════════════════════ 
 
Tgl. Analisis : 05-20-2012 
Nama Berkas   : DIDIK 
Nama Dokumen  : HASIL1 
 
Nama Variabel Bebas X1 : KEMANDIRIAN SISWA 
Nama Variabel Bebas X2 : MOTIVASI BELAJAR 
Nama Variabel Bebas X3 : PENDAPATAN ORANG TUA 
Nama Variabel Tergantung Y : PRESTASI BELAJAR 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Bebas X3 = Variabel Nomor : 3 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomor : 4 
 
Jumlah Kasus Semula :   60 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   60 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Analisis  : Regresi 
Nama Peneliti  : Didik Suwanto 
 
Tgl. Analisis : 05-20-2012 
Nama Berkas   : DIDIK 
Nama Dokumen  : HASIL8 
 
Nama Variabel Bebas X1 : KEMANDIRIAN SISWA 
Nama Variabel Bebas X2 : MOTIVASI BELAJAR 
Nama Variabel Bebas X3 : PENDAPATAN ORANG TUA 
Nama Variabel Tergantung Y : PRESTASI BELAJAR 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Bebas X3 = Variabel Nomor : 3 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomor : 4 
 
Jumlah Kasus Semula :   60 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   60 
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