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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, sebelum dianalisis 

lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh memenuhi asumsi analisis untuk uji normalitas dan 

uji multikolinieritas. Melalui uji normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua 

variabel tersebut normal atau tidak dan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil telah representatif. 

1. Uji Normalitas 

a. Prestasi Belajar 

Uji normalitas terhadap variabel prestasi belajar dengan 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil     K-S-Z = 

0,096, p = 0,005 dimana p < 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran 

item adalah tidak normal. Hasil uji normalitas selengkapnya terdapat pada 

lampiran D. 

b. Keharmonisan Keluarga 

Uji normalitas terhadap variabel keharmonisan keluarga dengan 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z = 0,062, 

p = 0,200 dimana p > 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran item 

adalah normal. Hasil uji normalitas selengkapnya terdapa pada lampiran D. 

c. Regulasi Diri 

Uji normalitas terhadap variabel regulasi diri dengan menggunakan 

uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z = 0,059, p = 0,200 
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dimana p > 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran item adalah 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya terdapa pada lampiran D. 

 
5.01.02. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharunya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105).  Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.01 di bawah ini. 

Tabel 5.01. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Keharmonisan Keluarga ,861 1,161 

Regulasi Diri ,861 1,161 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 
Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang 

sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen, yaitu keharmonisan keluarga dan regulasi diri dalam model regresi. 
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5.01.03. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi dilakukan dengan mendasarkan pada nilai 

standardized coefficients dari masing-masing variabel yang diteliti. 

Standardized coefficients dapat digunakan untuk persamaan regresi yang 

ingin mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan variabel 

bebas terhadap variabel terikat, namun hanya berlaku pada saat tersebut dan 

sampel yang diukur. 

Hasil perhitungan analisis regresi berganda diketahui keharmonisan 

keluarga dan regulasi diri berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMA 

Ksatrian 2 Semarang yang ditunjukkan dengan F-hitung= 14,115 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). 

2. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R2 adalah 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa 17,1% 

variabel prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang dapat dijelaskan 

oleh kedua variabel, yaitu keharmonisan keluarga dan regulasi diri, 

sedangkan sisanya sebesar 82,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian. 

3. Korelasi Product Moment 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan bantuan program statistical 

packages for social sciences (SPSS) dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Pearson. Hasil pengujian dengan teknik korelasi Product 

Moment, adalah sebagai berikut: 
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a. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara keharmonisan keluarga 

dengan prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang. Hal ini 

ditunjukkan dengan rxy = 0,332 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis minor pertama yang diajukan diterima, yakni ada hubungan positif 

antara keharmonisan keluarga dengan prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 

2 Semarang. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa semakin baik 

keharmonisan keluarga maka semakin tinggi prestasi belajar siswa SMA 

Ksatrian 2 Semarang, begitu pula sebaliknya. Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran E. 

b. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara regulasi diri dengan 

prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang. Hal ini ditunjukkan 

dengan rxy = 0,376 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis minor 

kedua yang diajukan diterima, yakni ada hubungan positif antara regulasi 

diri dengan prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang. Berdasarkan 

hasil ini dapat dikatakan bahwa semakin baik regulasi diri maka semakin 

tinggi prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang, begitu pula 

sebaliknya, begitu pula sebaliknya. Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran E. 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji F diperoleh hasil 

bahwa hipotesis mayor yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan antara 

keharmonisan keluarga dan regulasi diri dengan prestasi belajar. Hal ini 

ditunjukkan dengan F-hitung sebesar 14,115 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Artinya semakin baik keharmonisan keluarga dan regulasi diri maka 
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semakin tinggi prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang, begitu pula 

sebaliknya. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment diperoleh hasil bahwa hipotesis minor pertama yang diajukan 

diterima, yaitu ada hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga dengan 

prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 

0,332 (p<0,01). Artinya semakin baik keharmonisan keluarga maka semakin 

tinggi prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang, begitu pula sebaliknya. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diutarakan oleh Gunarsa 

& Gunarsa (2004) bahwa faktor keluarga meliputi cara mendidik anak, hubungan 

orangtua dan anak, sikap orangtua, ekonomi keluarga, serta suasana dalam 

keluarga. Keluarga menjadi faktor awal ketidakseimbangan di usia remaja. Hal ini 

disebabkan karena keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar untuk 

seluruh anggotanya. Perkembangan anak atau remaja akan optimal apabila 

mereka bersama keluarganya. Siswa yang dibesarkan dan diasuh dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis akan mendapatkan berbagai bentuk 

dukungan dari orangtua dalam proses belajar, sehingga dapat semakin 

meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

Muchtar, dkk (2013) bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar bidang studi sosiologi. Keluarga yang 

harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih 

bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para 

penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga 

haruslah menyenangkan. Adanya regulasi diri yang baik dan ditunjang dengan 
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lingkungan keluarga yang harmonis, akan dapat menjadikan siswa mampu 

mengatasi segala bentuk kesulitan dalam belajar, sehingga capaian dari belajar 

dapat semakin optimal. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment diperoleh hasil bahwa hipotesis minor pertama yang diajukan 

diterima, yaitu ada hubungan yang positif antara regulasi diri dengan prestasi 

belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 0,376 

(p<0,01). Artinya semakin baik regulasi diri maka semakin tinggi prestasi belajar 

siswa SMA Ksatrian 2 Semarang, begitu pula sebaliknya. Siswa yang melakukan 

regulasi diri dalam belajar, secara sistematis mengatur perilaku dan kognisinya 

dengan memperhatikan aturan yang dibuat sendiri, mengontrol berjalannya suatu 

proses belajar dan mengintegrasikan pengetahuan, melatih untuk mengingat 

informasi yang diperoleh, serta mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai 

positif belajarnya. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diutarakan oleh 

Zimmerman  (Ormrod, 2009) bahwa selain faktor keluarga, faktor regulasi diri 

juga sangat memengaruhi prestasi belajar anak. Regulasi diri merupakan faktor 

penting dalam menunjang siswa memperoleh prestasi yang optimal. 

Hasil penelitian terhadap variabel keharmonisan keluarga diperoleh 

Mean Empirik (ME) sebesar 47,52 dengan Standar Deviasi (SD) 5,594 

sedangkan Mean Hipotetik (MH) sebesar 37,5 sehingga keharmonisan keluarga 

tergolong tinggi. Keharmonisan Keluarga yang tinggi pada kehidupan siswa SMA 

Ksatrian 2 Semarang akan dapat menunjang proses belajar siswa, sehingga 

dapat semakin meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada variabel regulasi diri 

diperoleh Mean Empirik (ME) sebesar 62,23 dengan Standar Deviasi (SD) 9,481 
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sedangkan Mean Hipotetik (MH) sebesar 47,5 sehingga regulasi diri tergolong 

tinggi. Regulasi diri yang tergolong tinggi berarti bahwa siswa SMA Ksatrian 2 

Semarang dapat mengembangkan suatu pemahaman mengenai respon-respon 

mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, serta mengontrol dan memonitor 

perilaku individu sendiri untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang menghambat 

pencapaian prestasi belajar yang maksimal. 

Sumbangan efektif variabel keharmonisan keluarga dan regulasi diri 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang pada penelitian ini 

sebesar 17,1% artinya adanya hubungan keharmonisan keluarga dan regulasi 

diri terhadap prestasi belajar siswa SMA Ksatrian 2 Semarang sebesar 17,1% 

sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Adapun kelemahan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian 

ini diantaranya proses pengambilan data pada siswa SMA Ksatrian 2 Semarang 

bertepatan dengan jam pelajaran dan adanya pengawasan dari guru kelas, 

sehingga dapat menyebabkan pada waktu pengisian skala subjek kurang dapat 

berkonsentrasi. 

Kelemahan lain dalam penelitian ini terletak pada skala keharmonisan 

keluarga yang dibagikan kepada siswa. Kondisi tersebut memiliki kelemahan 

karena aspek-aspek keharmonisan keluarga yang terdiri dari keimanan keluarga, 

continuos improvement, kesepakatan tentang jumlah anak, kadar rasa bakti 

pasangan terhadap orang tua dan mertua, serta sense of humor lebih tepat 

diberikan kepada orang tua. 
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