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ABSTRAK

Seiring dengan kemqjuan di berbagai seldor kehi&pur, maka telah terjadi baryak
penrbahan di dalsn td kehi&pan masyarakd. Dengar derasnyz anx modernisasi tslah
men$kibatkan terjadinya pergeserm norma dsn nilai-nilai budaya tenSmra pada generasi
ruda Budaya tala krarna fadisional yang dfirmjurg tinggi secara perlahm telah
ditingga[@t, sehirqgga bmyak anak muda yang melala*an pelangga-an tertadap
dtran-dure baik di runah napua di sekolab- Pelanggil'an di sekolah mengakibdkan
si$a'a dqd dikdegorikm sebagai siswa borrrasdalq yaifu siswa ymg seriqg melakr:kan
pelnnqgaran seperti membolos, menggmggu tab tertib kelas, tidak membuat h,gas, dm lain
sebagainya Hal ini mengakibatkan siswa tersebrd tidak dapat mengkonsenhasikalr diri atau
bat*an tidak memahami materi pel{ara yang diborikm dm berakibat prestasi belqiarya
menjadi kurang baik

Dengan asurnsi bahwa ada perbedam prestasi belz$a adra siswa yang bermasalah
dan siswa yang tidak bermasalah maka dilalarkan penelitim dengan meaggunakan siswa
kelas tr SMU Pirngadi Su-abaya sebagai populasi penelitim. Faktor-faktor yang diaqggry
dqd mempengrutri prestasi belqiar, yaitr irdeligensi, dikendalikan melalui kotrol
sarnpel, sedangkm relasi kelurga dikendalikm secaa statistik Sampel yang digxjnakm,
diarnbil dengzn teknik "Purposive Sarnpling". Saqel yang diperoleh adalah 3? siswaymg
bermasalalr drl 37 siswa ysr?g tidak bermasalah.

Data mengenai stdrs permasalahar dan prestasi bel4ir diperoleh melalui dolarmen
sekolab, trafinteligerxi diukur dergan test SPM dm relasi keluarga diung@ melalui test
relasi kelurga" Dda yang diperoleh bergejala interval dan diaralisis dengm teloik
stdistik amlisis kova-ian 1jalur.

Hasil analisis menrnjukku bahwa ada perbedam prestasi bel4ia: yang signifikar
antaa siswa yag bermasalah rlon siswa yag tidak bennasalah prda siswa kelas II SMU
Pirngadi Surabaya (F29,10f de p=0,000). Diketahui pula bahwa prestasi belqjar siswa
ymg tidak bermasatah lebih tiqs$i dibanding prestasi bel4iu siswa yang bermasalah-

Digeratkan bagi peneliti lanjrnan untuk menperburyak jumlah smpel di berbagai
sekolah dan juga meneliti fhldor-frktor lain seperti : minat bakal motif berprestasi, dm
membuat tes yang lebih alarat unbk relasi keluarga yang dipertirakan berpengaruh
terhadap presta.si belaj a'
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