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ABSTRAK 

 

SINTIA CAHYAWATI. Hubungan Antara Aktivitas Belajar Di Rumah Dengan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP N 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 

Yogyakarta.  Agustus 2016. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas 

belajar di rumah dengan prestasi belajar siswa Kelas VII SMP N 1 Mlati Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Mlati 

Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 128 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini mengambil seluruh populasi sebesar 64 siswa dengan menggunakan teknik 

quota random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

angket. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis korelasi product 

moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara aktivitas belajar di rumah dengan presasi belajar siswa kelas VII 

SMP N 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan diketahui nilai rhitung sebesar 

0,381 dengan p = 0,002 lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). Dengan 

demikian semakin tinggi aktivitas belajar siswa di rumah maka semakin tinggi 

prestasi belajar siswa, sebaliknya semakin rendah aktivitas belajar siswa di rumah 

maka semakin rendah prestasi belajar siswa. Implikasi dari penelitian ini adalah 

bahwa dengan pelaksanaan program bimbingan konseling yang efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang aktivitas belajar yang bersifat positif 

sehingga prestasi belajar siswa tercapai lebih baik. Diharapkan sekolah dan guru 

bimbingan konseling mampu meningkatkan kegiatan yang positif pada siswa di 

rumah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

 

Kata kunci: aktivitas belajar di rumah, prestasi belajar  
  

 

  



 

iii 

 

ABSTRACT 

 

 

SINTIA CAHYAWATI. Correlation between Home Learning Activities and 

Academic Achievement of Class VII Students of State Junior High School (SMP 

N) 1 Mlati Academic Year 2105/2016. Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teaching 

and Education, PGRI University Yogyakarta. August, 2016. 

 

This research purports to discover correaltion between home learning 

activities and the academic achievement of Class VII students in SMP N 1 Malti 

Academic Year 2105/2016.  

Population of this research includes all class VII students of SMP N 1 

Mlati Academic Year 2015/2107 as many as 128 pupils. Samples of the study are 

64 students selected using quota random sampling technique. Data collection 

method in this research is questionnaire. Data analysis is achieved through using 

product moment correlation analysis. 

The result of the study confirms a positive and significant correlation 

between home learning activities and academic achievement among class VII 

students of SMP N 1 Mlati Academic Year 2105/2016 as evident in the score of 

rcalc 0,381 ; p = 0,002 which is less than 0,05 (at significant level 5%). Therefore 

the higher the home learning activities the higher the students’ academic 

achievement, conversely the lower the home learning activities the lower the 

students’ academic achievement. This study implies that effectual execution of 

counseling program can improve students’ understanding on positive learning 

activities so that higher academic achievement can be attained. It is expected that 

the school and counselors will be able to motivate students to spend more time for 

home learning activities which in turn raise their academic achievement even 

further.  

 

Keywords: home learning activities, academic achievement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dimana individu 

diberi pertolongan untuk mengembangkan kemampuan bakat dan minat yang 

dimilikinya, sehingga pendidikan mempunyai peran penting dalam Negara 

karena dengan pendidikan yang tinggi tentunya Negara tersebut dapat 

dikatakan Negara yang maju. Pentingnya peran pendidikan bagi suatu Negara 

mengharuskan pemerintah berupaya agar semua rakyat Indonesia memiliki 

pendidikan yang tinggi. 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang dinamis dalam kehidupan di 

masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang 

dimilikinya secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang 

setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan 

spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Pendidikan merupakan 

fenomena manusia yang sangat kompleks.  

Salah satu komponen pendidikan yang harus diperhatikan adalah 

sekolah. Sekolah sebagai pendidikan formal merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang tinggi bagi lulusannya. Hal ini bertujuan agar mereka mampu 

melaksanakan peranannya di masa yang akan datang. Selain pendidikan 



 

 

 
 

2 

formal, ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan non 

formal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, 

tertib, dan berencana diluar kegiatan persekolahan seperti pendidikan 

masyarakat, keolahragaan dan pembinaan generasi muda. Sedangkan 

pendidikan informal adalah pendidikan yang terutama berlangsung di tengah 

keluarga dan juga bisa berlangsung di lingkungan sekitar keluarga tertentu, 

perusahaan, pasar dan lain-lain yang berlangsung setiap hari tanpa ada batas 

waktu. Pendidikan non formal dan informal juga memiliki peranan yang 

cukup penting dalam melaksanakan pendidikan, terutama untuk memecahkan 

masalah yang akan dihadapi siswa saat berada di masyarakat. 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang 

lebih baik. Inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya 

(lahir dan batin), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dalam arti 

tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, 

dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam 

setiap tindakan dan perilaku sehari-hari (Basri, 2007 : 34) 

Pendidikan bagi anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap 

anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah pun juga ikut 

andil dalam pendidikan yang ada di Negara kita ini. Terbukti dengan 

banyaknya beasiswa dalam bentuk apapun yang  diberikan oleh pemerintah, 

contohnya beasiswa untuk siswa yang tidak mampu dan beasiswa untuk siswa 
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berprestasi. Pendidikan merupakan suatu proses interaksi yang mendorong 

terjadinya belajar. Dengan adanya belajar terjadilah perkembangan jasmani 

dan mental, sehingga para ahli banyak yang merumuskan mengenai 

pentingnya proses belajar yang memuaskan.  

Dalam proses belajar tidak bisa hanya mengandalkan pada kegiatan 

belajar mengajar yang berlangsung di sekolah untuk bisa mendapatkan hasil 

belajar yang optimal, tetapi juga harus belajar diluar jam sekolah yaitu di 

rumah karena waktu siswa lebih banyak dihabiskan di rumah. 

Setiap siswa hendaknya dapat mengulangi kembali bahan pelajaran 

yang telah disampaikan di sekolah sesampainya di rumah, hal ini dilakukan 

karena tidak semua yang dijelaskan guru terkesan dengan baik. Pengulangan 

bertujuan agar kesan yang masih samar-samar menjadi terkesan dan tergambar 

jelas dalam ingatan, melatih daya-daya jiwa, dan membentuk respon yang 

benar. Tanpa pengulangan, informasi yang diterima di sekolah akan hilang 

karena daya ingat kerja sifatnya terbatas (Syaiful Bahri D, 2008 : 63) 

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator yang penting di dalam 

menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Fungsi lain dari prestasi 

belajar adalah sebagai indikator daya serap kecerdasan siswa. Prestasi belajar 

dapat digunakan untuk menyusun dan menetapkan suatu keputusan atau 

langkah-langkah kebijaksanaan baik yang menyangkut siswa, pendidikan 

maupun institusi yang mengelola pendidikan. 

Menurut Syaiful Bahri D (2012 : 21) Prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati yang 
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diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun 

kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada waktu PPL dengan 

beberapa siswa kelas VII SMP N 1 Mlati, bahwa mereka berasal dari latar 

belakang yang berbeda-beda baik dari pendidikan orang tuanya maupun 

pekerjananya. Sehingga kebiasaan siswa di rumah pun dipengaruhi oleh cara 

orang tua siswa dalam mendidik. Ada siswa yang terbiasa belajar di rumah, 

setiap harinya harus belajar minimal satu jam. Walaupun tidak ada pekerjaan 

rumah yang diberikan oleh guru mata pelajaran namun siswa tetap belajar 

karena belajar di rumah sudah menjadi kebiasaan. Ada pula siswa yang belajar 

di rumah saat ada pekerjaan rumah/ PR yang diberikan oleh guru. Dan ada 

juga siswa yang tidak pernah belajar di rumah, dikarenakan tidak terbiasa serta 

tidak ada yang membimbingnya dalam belajar. Belajar di rumah juga penting 

kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena jika siswa 

mempelajari lebih dulu materi yang akan disampaikan di sekolah, siswa akan 

lebih siap menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga 

kegiatan belajar di rumah dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di 

sekolah 

Sebenarnya meningkatkan prestasi belajar tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya menciptakan interaksi guru dan murid yang 

baik, menciptakan cara penyajian guru mengajar yang variatif, menciptakan 

suasana keluarga yang baik, serta memberikan sarana dan prasarana belajar 

dan lain sebagaimana mestinya. 
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Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai prestasi belajar siswa yang 

optimal salah satunya yaitu kegiatan belajar di rumah atau menambah waktu 

belajar di luar jam pelajaran sekolah agar prestasi belajar siswa lebih baik lagi 

dan untuk menerapkan pola kebiasaan rajin belajar di rumah guna 

meningkatkan prsetasi belajar siswa agar lebih baik lagi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”hubungan antara aktivitas belajar di rumah dengan 

prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan penting diberikan pada semua anak. 

2. Pentingnya aktivitas belajar di rumah. 

3. Aktivitas belajar di rumah dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

   

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini tidak semua masalah akan diteliti tetapi akan 

dibatasi. Menyangkut berbagai alasan baik waktu, tenaga dan biaya. Maka 

peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar dapat terfokus pada 

permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan 

membahas “Hubungan Antara Aktivitas Belajar Di Rumah Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VII SMP N 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016“. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara aktivitas belajar di rumah dengan prestasi 

belajar siswa kelas VII SMP N 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui : 

1. Aktivitas belajar di rumah yang dilakukan oleh siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mlati 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Hubungan antara aktivitas belajar di rumah dengan prestasi belajar siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Mlati Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pendidikan khususnya Bimbingan dan Konseling yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat 

menindaklanjuti penelitian ini. 
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b. Dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara aktivitas belajar di rumah dengan prestasi belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru pembimbing yaitu dapat memberikan masukan dan dapat 

digunakan sebagai dasar dalam rangka mengembangkan layanan 

bimbingan belajar kepada siswa. Diharapkan penelitian ini menjadikan 

bahan pertimbangan bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya 

berorientasi pada pembelajaran di sekolah semata, akan tetapi aktivitas 

belajar di rumah juga perlu diperhatikan.  

b. Bagi pendidik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tentang pengembangan aktivitas belajar di rumah siswa dengan 

prestasi belajar siswa. Agar mereka sebagai calon pendidik dapan 

mempersiapkan strategi dan kemampuan didalam mengembangkan 

aktivitas belajar siswa di rumah dengan baik.  

c. Bagi sekolah, SMP N 1 Mlati untuk memberikan masukan-masukan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memaksimalkan 

peningkatan prestasi belajar siswa sebagai peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 1 Mlati Sleman Yogyakarta. 

d. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan acuan bagi rekan 

– rekan mahasiswa yang hendak melaksanakan penelitian serupa atau 

penelitian lainya untuk lebih mengkaji variabel tersebut lebih 

mendalam.  
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