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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. SMP “X" 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian 

terhadap motivasi berprestasi siswa yang tinggal di panti asuhan, 

salah satu hal yang harus dilaksanakan adalah perlunya 

memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan jalannya penelitian, seperti 

surat ijin melaksanakan jalannya penelitian serta skala psikologi. 

Tujuan dilakukannya orientasi kancah adalah agar keselarasan 

antara subjek yang diteliti dengan kondisi tempat penelitian dapat 

diketahui.  

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah SMP “X” 

Semarang. SMP “X” adalah salah satu dari sejumlah SMP swasta 

yang berada di Semarang. SMP “X” adalah sekolah Islam yang 

berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, namun memiliki 

jam agama lebih banyak. Hasil akreditasi Badan Akreditasi Sekolah 

Nasional memberikan hasil akreditasi kepada SMP “X” dengan 

dengan predikat “C”. Sistem belajar yang diterapkan di SMP “X” 

menggunakan kurikulum 2013. SMP “X” memiliki siswa berjumlah 

98. Siswa yang tinggal di panti asuhan sebanyak 52, sedangkan 

siswa yang tinggal bersama orang tua berjumlah 46. 
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SMP “X” memiliki kelas berjumlah 4, yaitu kelas 7 terdapat 1 

kelas, kelas 8 terdapat 1 kelas dan kelas 9 terdapat 2 kelas. Guru 

yang mengampu di SMP “X” berjumlah 12. Siswa yang tinggal di 

panti asuhan mendapat beasiswa dari yayasan. Sedangkan siswa 

yang tinggal bersama orang tua membayar SPP sejumlah Rp. 

40.000,00. 

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menunjang 

proses pembelajaran adalah ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium IPA, dan ruang komputer. Ketika jam olahraga 

berlangsung, siswa menggunakan lapangan dekat sekolah. Koleksi 

buku penunjang pembelajaran di perpustakaan banyak, namun 

untuk buku non pembelajaran masih sedikit. Ekstrakulikuler yang 

ada adalah english club, pramuka, silat dan rebana. SMP “X” 

pernah mendapat juara 3 pada cabang olahraga silat tahun 2015.  

Visi dan misi SMP “X” Semarang: 

1. Visi : unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti 

berlandaskan IMTAQ dan IPTEK serta berwawasan global 

2. Misi :  

a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Mewujudkan peningkatan kualitas lulusan dalam bidang 

akademik dan non-akademik. 
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c. Meningkatkan pengembangan kurikulum, sumber daya 

manusia, dan proses pembelajaran. 

d. Mewujudkan lingkungan bersih, indah, hijau, dan serasi. 

e. Mewujudkan kehidupan sekolah yang berbudaya Islami. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMP “X” 

yang tinggal di panti asuhan yang berjumlah 52. Cara menentukan 

kancah penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: 

1. Terdapat fenomena permasalahan motivasi berprestasi 

akademik khususnya pada siswa yang tinggal di panti asuhan. 

2. Siswa yang tinggal di panti asuhan memiliki jadwal harian yang 

cukup padat dari panti. 

3. Peneliti mengenal cukup baik lokasi penelitian sehingga 

memudahkan dalam mengadakan penelitian.  

4. Belum ada penelitian mengenai “hubungan antara iklim sekolah 

dan keberfungsian keluarga dengan motivasi berprestasi 

akademik pada siswa SMP “X” yang tinggal di panti asuhan” 

2. Panti Asuhan “X” 

Panti asuhan X adalah salah satu panti asuhan yang berada 

di Semarang. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan “X” adalah 

anak yatim/ piatu/ yatim piatu, maupun anak yang orang tuanya 

memiliki kesulitan membiayai kehidupan. Jumlah anak yang tinggal 

di panti asuhan sebanyak 148 anak. Siswa SD sebanyak 41, siswa 

SMP sebanyak 52, siswa SMA sebanyak 55. 
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Jumlah orang tua asuh di panti asuhan “X” sebanyak 15 

orang, namun yang tinggal di panti asuhan hanya 2. Anak-anak 

yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki kamar sendiri-sendiri, 

namun mereka tidur bersama dalam 1 kamar. 1 kamar rata-rata 

diisi oleh anak sebanyak 8, yang terdiri dari anak SD, SMP, dan 

SMA. Anak yang tinggal di panti asuhan diperbolehkan pulang ke 

rumah satu bulan sekali. Jika liburan sekolah tiba, juga 

diperbolehkan untuk pulang ke rumah. 

Panti asuhan “X” memiliki jadwal rutin dari bangun tidur sampai 

istirahat malam. Setiap pagi mereka bangun jam 3 untuk 

melaksanakan ibadah sholat tahajud yang dilanjutkan dengan piket 

dan bersih diri. Sebelum berangkat sekolah, mereka mengikuti 

pengajian. Sore hari sekitar jam 4, mereka mengikuti pengajian lagi. 

Setelah maghrib anak-anak panti asuhan berkegiatan setoran hafalan 

Al Qur’an. Pukul 20.00 hingga 21.00 mereka mempunyai jadwal rutin 

pengajian.  

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data, peneliti terlebih 

dahulu mengurus permohonan perijinan penelitian dan menyusun 

instrumen penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

dengan lancar.  
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1. Penyusunan Alat Ukur 

Terdapat tiga alat ukur yang digunakan pada penelitian ini, 

yaitu skala motivasi berprestasi, skala iklim sekolah dan skala 

keberfungsian keluarga. Penyusunan alat ukur penelitian ini 

berdasarkan atas indikator dari variabel yang diteliti. 

a) Skala Motivasi Berprestasi Akademik 

Skala motivasi berprestasi akademik terdiri dari 28 item 

pernyataan yang disusun berdasarkan 2 indikator, meliputi: 1) 

choice of task or interest (memilih untuk mengerjakan tugas 

yang sulit daripada tugas yang mudah), 2) effort (cenderung 

berusaha agar berhasil). Berikut sebaran item pada skala 

motivasi berprestasi akademik: 

Tabel 4. Sebaran item pada skala motivasi berprestasi akademik 

No
. 

Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable  

1. Choice of task or interest 
(memilih untuk 
mengerjakan tugas yang 
sulit daripada tugas yang 
mudah) 

1, 7, 9, 15, 
17, 21, 27 

4, 6, 12, 14, 
20, 24, 26 

14 

2. Effort (mengarahkan 
usaha agar berhasil) 

3, 5, 11, 13, 
19, 23, 25 

2, 8, 10, 16, 
18, 22, 28 

14 

 Jumlah 28 

 

b) Skala Iklim Sekolah 

Skala iklim sekolah terdiri dari 44 item pernyataan yang 

disusun berdasarkan 4 indikator, meliputi: 1) lingkungan fisik 
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sekolah, 2) sistem sekolah, 3) lingkungan yang teratur, 4) harapan 

tentang perilaku guru dan hasil belajar siswa. 

Tabel 5. Sebaran item pada skala iklim sekolah 

No Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Lingkungan Fisik 
Sekolah 

 1, 13, 21, 25, 37, 
41 

5, 9, 17, 29, 
33 

11 

2. Sistem sekolah 6, 10, 18, 30, 34, 
43 

2, 14, 22, 
26, 38 

11 

3. Lingkungan yang teratur 
 

3, 15, 23, 27, 39, 
44 

7, 11, 19, 
31, 35 

11 

4. Harapan tentang 
perilaku guru dan hasil 
belajar siswa 

8, 12, 20, 32, 36, 
42 

4, 16, 24, 28 
40 

11 

 Jumlah 44 

 

c) Skala Keberfungsian Keluarga 

Skala keberfungsian keluarga terdiri dari 36 item pernyataan yang 

disusun berdasarkan 6 indikator, meliputi: 1) pemecahan masalah, 

2) komunikasi, 3) peran, 4) kemampuan untuk bereaksi, 5) 

keterlibatan efektif, 6) kontrol perilaku. 

Tabel 6. Sebaran item pada skala keberfungsian keluarga 

No. Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Pemecahan masalah 1, 19, 25 7, 13, 31 6 

2. Komunikasi 8, 14, 32 2, 20, 26 6 

3. Peran  3, 21, 27 9, 15, 33 6 

4. Kemampuan untuk bereaksi 10, 16, 34 4, 22, 28 6 

5. Keterlibatan efektif 5, 23, 29 11, 17, 35 6 

6. Kontrol perilaku 12, 18, 36 6, 24, 30 6 

 Jumlah 36 
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2. Perizinan Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian di SMP “X” Semarang, 

peneliti melalui surat pengantar dari Program Studi Pasca Sarjana 

Psikologi dengan nomor surat 210/ A.7.04/ MP /XII/ 2018 meminta 

perijinan penelitian kepada kepala sekolah SMP “X” Semarang. 

Kemudian setelah kepala sekolah SMP “X” memberikan izin, 

peneliti segera melakukan penelitian. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Setelah mendapatkan izin penelitian, maka peneliti melakukan 

pengambilan data pada hari Rabu, 9 Januari 2019 jam 16.00 sampai 

jam 17.00 di mushola panti asuhan. Mushola yang ada di panti 

asuhan tersebut selain untuk tempat ibadah, juga digunakan untuk 

belajar bersama. Subjek penelitian adalah siswa SMP “X” yang tinggal 

di panti asuhan. Peneliti mengambil data dibantu oleh 1 teman. 

Peneliti menggunakan try out terpakai.  

Try out terpakai adalah pengambilan data pada subjek penelitian 

yang digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, sekaligus digunakan 

untuk uji asumsi dan analisis data untuk uji hipotesis. Hal ini karena 

sulitnya mendapatkan responden. Jumlah subjek terbatas 

sehubungan dengan beberapa ciri-ciri yang dipertimbangkan peneliti, 

seperti tinggal di panti asuhan minimal 1 tahun.  

Keunggulan try out terpakai adalah lebih efisiennya waktu dan 

biaya. Sedangkan keterbatasan try out terpakai adalah jumlah item 
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penelitian yang cukup banyak membuat beberapa subjek penelitian 

sedikit jenuh. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan buku 

skala kepada subjek penelitian secara langsung. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas pertama kali adalah uji validitas isi. Validitas isi 

adalah derajat dimana sebuah tes evaluasi mengukur cakupan 

substansi yang ingin diukur (Sukardi, 2011). Validitas isi diuji oleh 

pembimbing tesis sebagai expert judgments. Selain validitasisi isi, 

dilakukan juga uji validitas konstruk. Menurut Azwar (2011), validitas 

konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh 

item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur 

sesuai dengan konsep khusus atau definisi koseptual yang telah 

ditetapkan. 

Validitas konstruk menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dengan jumlah subjek sebanyak 52, sehingga kriteria 

koefisien validitas ≥ 0,273  (tabel r dengan n = 50). Koefisien validitas 

item skala dengan nilai ≥ 0,273 menunjukkan bahwa item-item pada 

skala penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas atau layak 

mengukur variabel yang diteliti. 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Azwar (2013) mengemukakan bahwa jika angka rα (koefisien alpha) 

semakin mendekati angka 1,00 maka skala tersebut semakin reliabel 

untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian, sebaliknya jika 
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koefisien alpha semakin mendekati angka 0 maka skala tersebut 

semakin rendah reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Berprestasi Akademik  

Skala motivasi berprestasi akademik dalam penelitian ini terdiri 

dari 28 item pernyataan. Setelah dilakukan pengujian validitas, 

diketahui terdapat 5 (lima) item pernyataan pada skala yang gugur 

atau tidak memenuhi kriteria validitas item yang telah ditentukan 

sebelumnya (≥ 0,273). Selanjutnya item tersebut tidak ikut serta 

pada pengujian asumsi maupun pengujian hipotesis. Hasil 

pengujian validitas pada skala motivasi berprestasi akademik 

menunjukkan koefisien validitas item berkisar antara 0,280 – 0,701. 

Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala 

motivasi berprestasi akademik berada pada skor 0,859. Hasil ini 

menunjukkan bahwa skala motivasi berprestasi akademik yang 

digunakan reliabel. 

Tabel 7. Sebaran item valid dan yang gugur pada skala motivasi 

berprestasi akademik 

No. Indikator Jumlah Item Item 
Valid Favorable Unfavorable 

1. Choice of task or 
interest (memilih untuk 
mengerjakan tugas 
yang sulit daripada 
tugas yang mudah) 

1, 7*, 9*, 15, 
17, 21, 27 

4, 6, 12, 14, 
20*, 24, 26 

11 

2. Effort (mengarahkan 
usaha agar berhasil) 

3, 5, 11*, 
13, 19, 23, 

25 

2, 8, 10, 16, 
18, 22*, 28 

12 

 Jumlah 23 

Keterangan : * item gugur 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Iklim Sekolah 

Skala iklim sekolah dalam penelitian ini terdiri dari 44 item 

pernyataan. Setelah dilakukan pengujian validitas, diketahui 

terdapat 4 (empat) item pernyataan pada skala yang gugur atau 

tidak memenuhi kriteria validitas item yang telah ditentukan 

sebelumnya (≥ 0,273). Selanjutnya item tersebut tidak ikut serta 

pada pengujian asumsi maupun pengujian hipotesis. Hasil 

pengujian validitas pada skala iklim sekolah menunjukkan koefisien 

validitas item berkisar antara 0,277 – 0,716. Sedangkan koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach pada skala iklim sekolah berada pada 

skor 0,934 . Hasil ini menunjukkan bahwa skala iklim sekolah yang 

digunakan reliabel. 

Tabel 8. Sebaran item valid dan yang gugur pada skala iklim sekolah 

No Indikator Jumlah Item Item Valid 

Favorable Unfavorable 

1. Lingkungan 
Fisik Sekolah 

 1, 13, 21, 25, 37, 
41 

5, 9, 17, 29, 33 11 

2. Sistem sekolah 6, 10, 18*, 30, 34, 
43 

2, 14*, 22, 26*, 
38 

8 

3. Lingkungan 
yang teratur 
 

3, 15, 23, 27, 39, 
44 

7, 11, 19, 31, 35 11 

4. Harapan 
tentang perilaku 
guru dan hasil 
belajar siswa 

8, 12, 20*, 32, 36, 
42 

4, 16, 24, 28 40 10 

 Jumlah 40 

Keterangan : * item gugur 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keberfungsian Keluarga 

Skala keberfungsian keluarga dalam penelitian ini terdiri dari 36 

item pernyataan. Setelah dilakukan pengujian validitas, diketahui 

terdapat 2 (dua) item pernyataan pada skala yang gugur atau tidak 

memenuhi kriteria validitas item yang telah ditentukan sebelumnya 

(≥ 0,273). Selanjutnya item tersebut tidak ikut serta pada pengujian 

asumsi maupun pengujian hipotesis. Hasil pengujian validitas pada 

skala iklim sekolah menunjukkan koefisien validitas item berkisar 

antara 0,275 – 0,683. Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach pada skala iklim sekolah berada pada skor 0,905. Hasil 

ini menunjukkan bahwa skala keberfungsian keluarga yang 

digunakan reliabel. 

Tabel 9. Sebaran item valid dan yang gugur pada skala keberfungsian 

keluarga 

No. Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Pemecahan 
masalah 

1*, 19, 25 7, 13, 31 5 

2. Komunikasi 8, 14, 32 2, 20, 26 6 

3. Peran  3, 21, 27 9, 15, 33 6 

4. Kemampuan untuk 
berekasi 

10, 16, 34 4, 22, 28 6 

5. Keterlibatan efektif 5, 23, 29 11, 17, 35 6 

6. Kontrol perilaku 12, 18*, 36 6, 24, 30 5 

 Jumlah 34 

Keterangan : * item gugur 
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E. Uji Asumsi 

Setelah uji validitas dan reliabilitas, data setiap variabel/ skala 

dijumlahkan tanpa melibatkan skor item yang gugur, dan hasilnya 

dapat dilihat pada lampiran. Sebelum melalukan uji hipotesis, 

dilakukan uji asumsi terlebih dahulu, dengan jumlah subjek sebanyak 

52. Uji asumsi digunakan sebagai pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 

selanjutnya atau tidak. Pengujian asumsi pada penelitian ini meliputi 

uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis. Teknik analisis uji normalitas 

dilakukan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

dengan alat bantu program komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) for Window versi 21.00.  

Pengujian normalitas data variabel motivasi berprestasi 

akademik menunjukkan nilai K-S Z= 0,816 dengan signifikansi atau 

probabilitas sebesar 0,518 (p > 0,05), maka data variabel motivasi 

berprestasi akademik berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

data variabel iklim sekolah menunjukkan nilai K-S Z= 0,452 dengan 

signifikansi atau probabilitas sebesar 0,987 (p > 0,05), maka data 

variabel iklim sekolah berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

data variabel keberfungsian keluarga menunjukkan nilai K-S Z= 

0,569 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,903 (p > 
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0,05), maka data variabel motivasi berprestasi akademik 

berdistribusi normal. Data penelitian hasil pengujian normalitas 

dapat dilihat pada lampiran uji normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang linear antara variabel dependen dan variabel 

independen. Hasil uji linearitas antara variabel iklim sekolah dan 

motivasi berprestasi akademik menunjukkan nilai Flinear = 3,860 

dengan signifikansi sebesar 0,004 (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara iklim sekolah dan motivasi berprestasi 

akademik adalah linear. 

Hasil uji linearitas antara variabel keberfungsian keluarga dan 

motivasi berprestasi akademik menunjukkan nilai Flinear = 4,958 

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara keberfungsian keluarga dan motivasi 

berprestasi akademik adalah linear. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu 

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Uji multikolinieritas ini melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian 

ini didapatkan hasil nilai VIF sebesar 1,287 atau <5, sehingga dapat 
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dikatakan antara kedua variabel tersebut tidak terdapat persoalan 

multikolinearitas. 

 

F. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor yang akan diujikan pada penelitian ini adalah 

ada hubungan antara iklim sekolah (X1) dan keberfungsian 

keluarga (X2) dengan motivasi berprestasi akademik (Y) pada 

siswa SMP “X” yang tinggal di panti asuhan. Pengujian hipotesis 

mayor ini menggunakan teknik analisis regresi ganda dua prediktor 

dengan bantuan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Window versi 21.00. 

Berdasarkan hasil analisis data antara variabel iklim sekolah 

dan variabel keberfungsian keluarga dengan variabel motivasi 

berprestasi akademik siswa yang tinggal di panti asuhan, 

menunjukkan hasil koefisien korelasi R x1,x2,y = 0,857 dan F(hitung) = 

67,536 dengan p<0,000. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara iklim sekolah dan keberfungsian 

keluarga dengan motivasi berprestasi akademik. Hasil perhitungan 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara variabel iklim sekolah dan variabel keberfungsian 

keluarga dengan variabel motivasi berprestasi akademik siswa 
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yang tinggal di panti asuhan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima. 

2. Hipotesis Minor 

Hipotesis minor pertama pada penelitian ini adalah adanya 

hubungan positif antara iklim sekolah dengan motivasi berprestasi 

akademik, dimana semakin tinggi nilai iklim sekolah, semakin tinggi 

pula motivasi berprestasi akademik akademik seseorang. Begitu 

pula sebaliknya, semakin rendah nilai iklim sekolah, semakin 

rendah pula motivasi berprestasi akademik akademik seseorang. 

Hasil analisis data antara variabel antara iklim sekolah dengan 

motivasi berprestasi akademik, memiliki koefisien korelasi r x1y = 

0,804 dengan p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara iklim sekolah dan motivasi berprestasi 

akademik pada siswa yang tinggal di panti asuhan, sehingga 

hipotesis minor pertama yang diajukan pada penelitian ini diterima. 

Hipotesis minor kedua pada penelitian ini adalah adanya 

hubungan positif antara keberfungsian keluarga dengan motivasi 

berprestasi akademik. Semakin tinggi keberfungsian keluarga, 

semakin tinggi pula motivasi berprestasi akademik seseorang. Hasil 

analisis data antara variabel antara keberfungsian keluarga dengan 

motivasi berprestasi akademik, memiliki koefisien korelasi r x2y = 

0,639 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keberfungsian 
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keluarga dan motivasi berprestasi akademik pada siswa yang 

tinggal di panti asuhan, sehingga hipotesis minor kedua yang 

diajukan pada penelitian ini diterima. 

G. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh 

hasil bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

ada hubungan antara iklim sekolah dan keberfungsian keluarga 

terhadap motivasi berprestasi akademik pada siswa SMP “X” yang 

tinggal di panti asuhan diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien korelasi R sebesar 0,857 dan nilai F sebesar 67,536 dengan 

p < 0,01. 

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

iklim sekolah, keberfungsian keluarga dan motivasi berprestasi 

akademik saling berkaitan. Sumbangan efektif kedua variabel bebas 

yaitu iklim sekolah dan keberfungsian keluarga terhadap motivasi 

berprestasi akademik sebesar 73,4%. Iklim sekolah dan keberfungsian 

keluarga yang tinggi akan meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 

Motivasi berprestasi akademik anak dapat meningkat disebabkan 

oleh fungsi keluarga yang sehat. Salah satu prinsip manajemen 

keluarga adalah pengambilan keputusan (Csikszentmihalyi dalam 

Dahraei & Adlparvar, 2016). Soto (2013) mengemukakan bahwa 

keluarga memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap 

pencapaian tujuan dan motivasi berprestasi siswa. 
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Iklim sekolah yang baik memiliki indikator lingkungan fisik 

sekolah, sistem sekolah, lingkungan yang teratur, harapan tentang 

perilaku guru dan hasil belajar siswa (Freiberg, 2011). Sedangkan 

keberfungsian keluarga  yang baik memiliki indikator yaitu pemecahan 

masalah komunikasi, peran, kemampuan bereaksi, keterlibatan efektif 

dan kontrol perilaku. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula 

keberfungsian keluarga dan begitu juga sebaliknya (Epstein, Baldwin 

dan Bishop, 2013). 

Berkaitan dengan adanya hubungan iklim sekolah dan 

keberfungsian keluarga dengan motivasi berprestasi akademik, dapat 

dikatakan bahwa jika iklim sekolah dan keberfungsian keluarga baik, 

maka akan meningkatnya motivasi berprestasi akademik siswa. Hal 

tersebut terjadi karena siswa merasa nyaman ketika berada di sekolah 

dan mendapat dukungan belajar dari pihak sekolah maupun pihak 

keluarga. Begitupun dengan sebaliknya, jika minimnya keberfungsian 

keluarga siswa maka hal tersebut akan mengurangi motivasi 

berprestasi siswa. Siswa yang memiliki iklim sekolah yang baik dan 

memiliki keberfungsian keluarga yang baik akan mampu 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa karena terdapat dukungan 

dari dalam rumah maupun dari pihak sekolah. 

Siswa yang tinggal di panti asuhan memiliki minat yang rendah 

untuk mengerjakan tugas yang sulit. Hal ini bisa terjadi karena 

kurangnya dukungan dari keluarga panti asuhan. Fungsi keluarga 
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yang berjalan kurang maksimal membuat siswa enggan untuk 

mengerjakan tugas sekolah yang dirasa sulit.  

Hasil uji hipotesis minor pada penelitian ini juga menunjukkan 

hasil bahwa kedua hipotesis minor diterima, yaitu bahwa ada 

hubungan positif antara iklim sekolah dan motivasi berprestasi 

akademik pada siswa yang tinggal di panti asuhan dan ada hubungan 

positif antara keberfungsian keluarga dan motivasi berprestasi 

akademik pada siswa yang tinggal di panti asuhan. 

Uji hipotesis minor pertama menunjukkan bahwa iklim sekolah 

memiliki hubungan positif terhadap motivasi berprestasi akademik. 

Fyan dan Maehr (dalam Sutisno, 2013) mengemukakan bahwa iklim 

sekolah yang sehat akan menumbuhkan budaya akademis peserta 

didik. Sudarma dan Sakdiyah (2007) mengemukakan bahwa guru 

yang mampu berinteraksi dengan siswa secara akrab, mampu 

membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan lancar. 

Partisipasi siswa pada pelaksanaan pembelajaran memiliki peran 

penting karena dari sini guru mampu memberikan perhatian yang 

berbeda kepada siswa yang kurang berpartisipasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki pengaruh 

yang besar untuk meningkatkan motivasi berprestasi akademik siswa. 

Semakin baik iklim sekolah, motivasi berprestasi akademik siswa akan 

meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah iklim sekolah, 

motivasi berprestasi akademik siswa akan rendah. 
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Lingkungan sekolah yang nyaman akan membuat siswa betah 

berada di sekolah, begitu juga sebaliknya. Sistem sekolah yang 

terorganisir dengan baik, membuat interaksi antara siswa, guru, staff 

sekolah dan kepala sekolah menjadi lebih nyaman. Keinginan yang 

selaras antara guru dengan murid dan sebaliknya, akan membuat 

kemajuan pesat dalam pembelajaran. 

Hipotesis minor kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima dan hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positf 

antara keberfungsian keluarga terhadap motivasi berprestasi 

akademik. Hubungan positif memiliki arti bahwa semakin tinggi 

keberfungsian keluarga, semakin tinggi motivasi berprestasi akademik 

siswa yang tinggal di panti asuhan. 

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi individu dan memiliki 

banyak faktor yang memengaruhi perilaku individu. Salah satu aspek 

fungsi keluarga adalah motivasi untuk prestasi akademik yang dapat 

disebabkan oleh fungsi keluarga yang sehat dan faktor-faktor seperti 

faktor individu, intrinsik dan ekstrinsik. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dahraei (2016) mengungkapkan bahwa fungsi keluarga 

memainkan peran penting dalam meningkatkan harga diri, motivasi 

berprestasi dan menciptakan gaya pengambilan keputusan yang 

rasional pada anak-anak. 

Musthofa (2010) menjelaskan bahwa keluarga merupakan 

tempat pertama bagi anak untuk mengenali nilai-nilai yang ada di 
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masyarakat, maka peran orangtua menjadi sangat menentukan dalam 

membentuk kepribadian anak, karena orangtua menjadi referensi 

pertama bagi anak dalam melakukan tindakan tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shek (dalam Herawaty & Wulan: 

2013) menunjukkan hasil bahwa dijalankannya fungsi keluarga 

mempunyai dampak pada penyesuaian kehidupan remaja, yaitu 

berupa kinerja akademis yang baik dan kepuasan dalam 

menggunakan waktu untuk belajar. Sedangkan Shagle dan Barber 

(dalam Lian, 2008) menyatakan bahwa saat remaja memiliki 

pengalaman interaksi keluarga yang penuh tekanan dan tidak 

nyaman, remaja akan mempunyai kecenderungan untuk tumbuh 

menjadi orang yang kesulitan menyatakan pemikiran secara efektif. 

Hal ini mempunyai dampak bagi remaja yaitu rendahnya kemampuan 

remaja dalam belajar. 

Penelitian Herawaty dan Wulan (2013) juga menunjukkan hasil 

bahwa keberfungsian keluarga memiliki hubungan yang signifikan 

dengan belajar berdasarkan regulasi diri remaja. Keberfungsian 

keluarga yang berkualitas dalam meningkatkan regulasi diri remaja 

dapat disebabkan karena dukungan, perhatian, keterlibatan yang 

ditunjukkan oleh keluarga dan rasa kebersamaan. 

Peneliti telah melakukan proses penelitian dengan semaksimal 

mungkin, namun peneliti menyadari bahwa masih ada beberapa 

keterbatasan sehingga perlu ada penguatan dari berbagai sisi. Jumlah 
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item penelitian yang cukup banyak membuat beberapa subjek 

penelitian sedikit jenuh. Hal ini terjadi karena peneliti menggunakan try 

out terpakai sehingga item-item pernyataan yang pada akhirnya tidak 

valid juga ikut dikerjakan subjek. 

 

 


