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SARI 

 

FIRMANSYAH  ” HUBUNGA ANTARA SOSIAL EKONOMI ORANG TUA 

TERHADAP  MINAT  PENDIDIKAN JASMANI SISWA KELAS V DAN 

VI SD NEGERI 15 MULYOHARJO PEMALANG TAHUN 2010 “ . Jurusan 

Ilmu Keolahragaa, Fakultas Ilmu Keolahragaan,Universitas Negeri Semarang 

           Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat siswa 

pada pendidikan olahraga dan pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tuaterhadap 

perkembangan anak pada olahraga. 

            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisener. Populasi 

dalam penelitian ini adalah anak-anak atau semua siswa dari kelas V dan VI di SD 

negeri V dan VI. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

ekonomi dan minat siswa. Analisis data menggunakan sistem manual untuk 

mencari mean,median dan modus. 

            Hasil penelitian dengan menggunakan 34 sampel menunjukan bahwa : 

Tingkat kondisi fisik pada anak tersebut dilihat dari sudut pandang daya tahan 

yaitu  mencapai 96,66  dari populasi. Mean yang diperoleh adalah 71.09,dengan  

nilai median adalah 67,68 dan nilai modus adalah 64,20. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa nilai mean mendekati nilai median. 

            Simpulan penelitian ini yaitu bahwa semua siswa mempunyai tingkat 

minat yang tinggi dan ekonomi orang tua tidak terlalu mempengaruhinya .Saran 

yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya perlu adanya penelitian lanjutan 

supaya data yang di perloleh lebih lengkap sebagai bahan supaya memperoleh 

hasil yang baik dan diharapkan pada nantinya hasil tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan acuan untuk pengembangan potensi anak  selanjutnya agar program 

yang di buat dapat lebih baik dan mempunyai progres yang terarah. 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 iii 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI ORANG 

TUA TERHADAP MINAT PENJAS SISWA KELAS V DAN VI DI SD 

NEGERI 15 MULYHARJO PEMALANG TAHUN 2010 “ beserta isinya adalah 

karya saya sendiri.   

Dalam penulisan skripsi ini untuk dijadikan pedoman bagi yang 

berkepentingan dan saya bersedia menanggung segala resiko yang dijatuhkan 

kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika 

keilmuan dalam karya tulis saya ini.  

 

 

                                                    

 

 

 

   

                                                   Semarang, 

Yang membuat pernyataan  

 

                        Penulis  

iii 



 iv 

 

iv 



 v 

 

 

v 



 vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto :  

1. Hidup adalah pengorbanan serta pengabdian  

2. Sebaik-baiknya orang yang paling kuat adalah bukan orang yang menang 

dalam peperangan tetapi orang yang selalu bisa menahan hawa nafsu. 

3. Janganlah kita menunggu apa yang dberikan oleh  Negara tetapi kita harus 

berbuat apa yang harus kita berikan untuk Negara  

 

                           Persembahan :  

1. Kedua orang tuaku ( bpk. Sauntung, ibu Endang Budi 

Sunarti) yang selalu  berjuang, berdoa, dan 

membeberikan nasehat serta kakak dan adik – adik  

aku terima kasih atas bantuannya dan dorongan serta 

doanya. 

2. Yth.Dosen-dosen  IKORyang telah memberikan 

ilmunya kepada kami sewaktu dibangku kuliah..  

3. Buat seseorang yang sangat special dan memberi 

motivasi ( Hestri Kuriyanti  S.pd ) yang telah 

menemani aku dalam saat susah ataupun senang dan 

terima kasih atas kepercayaannya. 

4. Buat Almamater, Alumni dan rekan – rekan 

mahasiswa angkatan2005 

 

vi 



 vii 

KATA  PENGANTAR 

       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan kebesaran 

Nya yang telah melimpahkan ridho serta karuniaNya sehinnga skripsi dengan 

judul hubungan tingkat ssoisl ekonomi orang tua terhadap minat pendidan jasmani 

kelas V dan VI di SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang“ dimana telah diselesaikan 

dengan baik. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sosial ekonomi orang tua 

terhadap minat siswa pada pendidikan olahraga di sekolah ini. tahun 2010.  

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari semua pihak, 

skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penullis 

mengucapkan terima kasih kepada yan terhormat :  

1.  Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan kuliah di UNNES. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas izin 

yang telah diberikan untuk melakukan penelitian.  

3. Ketua jurusan Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian. 

4. Drs. Sutardji M.S, selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu 

dan memberikan  bimbingan dan saran serta masukan. 

5 Drs. Prapto Nugroho M.Kes, selaku dosen pembimbing pendamping yang 

telah membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan. 

 

vii 



 viii 

6 Bapak / ibu dosen jurusan Ilmu keolahragaan yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan motivasi serta pengalaman kepada penulis semoga dapat 

bermanfaat untuk masayang akan datang.  

7  Ibu Sri pujiati selaku kepala SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. 

8 Seluruh siswa pada umumnya dan siswa kelas V dan VI khususnya yang 

telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam proses penelitian. 

9 Bapak / Ibu SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang yang telah membantu 

selama proses penelitian.  

10 Semua pihak yang telah membantu dimana tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu yang telah memberikan dorongan selama proses penyusunan skripsi.  

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga semua bantuan, 

arahan,dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat balasan 

dari Allah SWT. Penulis dalam segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna serta  

hanya berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

 

 

 

Semarang,……,    2011  

 

    Penulis  

 

viii 



 ix 

DAFTAR ISI 

Judul  ..................................................................................................................  i 

Sari ......................................................................................................................  ii 

Surat pernyataan ...............................................................................................  iii 

Halaman Pengesahan ........................................................................................  iv 

Motto dan Persembahan...................................................................................  v 

Kata Pengantar..................................................................................................     vii 

Daftar Isi ............................................................................................................      ix 

Daftar Tabel .......................................................................................................      xi 

Daftar Gambar ..................................................................................................     xii 

Daftar Lampiran ...............................................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................  1 

1.2 Permasalahan ....................................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................  5 

1.4 Penegasan Istilah ..............................................................................  5 

1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................................  6   

BAB II LANDASAN TEORI ...........................................................................  8 

2.1 Landasan Teori ..................................................................................  8 

2.2  Pendidikan jasmani  .........................................................................  17 

2.3 Tujuan Pendidikan Jasmani...............................................................  18 

            2.4 Faktor – faktor dari Jendidikan Jasmani                                                                                         

            2.5 Minat  ................................................................................................  21 

ix 



 x 

2.6 Kerangka Berfikir..............................................................................  26 

            2.7  Hipotesis ...........................................................................................  27 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................  30 

3.1 Populasi .............................................................................................  30 

3.2 Sampel ...............................................................................................  30 

3.3 Variabel Penelitian ............................................................................  31 

3.4 Faktor yang mempengaruhi...............................................................  31 

3.5 Metode dan Jenis Metode yang di pakai ...........................................  32 

3.6 Metode Analisis Data ........................................................................  37 

3.6.1 Analisis deskritip ............................................................................  39 

3.6.2 Uji Normalitas ................................................................................  39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN ...................................  40 

4.1 Hasil Penelitian .................................................................................  40 

4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian ........................................................  40 

4.3 UJi Normalitas Data  .........................................................................  43 

4.4 Uji Hipotesis .....................................................................................  44 

4.5 Pembahasan .......................................................................................  46 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................  49 

5.1 Simpulan  ..........................................................................................  49 

5.2 Saran ..................................................................................................  49 

Daftar Pustaka  ..................................................................................................  51 

Lampiran  ..........................................................................................................  52 

 

 

 

x 



 xi 

DAFTAR TABEL 

Halaman  

1.  Kerangka berfikir …….. …………………………………………… 28  

 

2.  Hasil uji validitas sosial ekonomi…… ..………………………      35  

 

3. Uji validitas minat siswa…… ..…………………………………….. 36  

 

4.  Kondisi social ekonomi ……...…………………………………….. 40 

  

5.  Distribusi social ekonomi ……….………………………………….. 41  

 

6. Deskritip minat siswa ……….…………..………………………….. 42 

 

7. Distribusi minat pada penjas ………….…………….………………. 42  

 

8. Hasi;l ujian normalitas…………………….…………………………. 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 



 xii 

Daftar Gambar 

Halaman     

1. Gambar 4.1 distribusi social ekonomi orang tua …....................... 41 

2. Gambar 4.2 distribusi minat siswa pada penjas ….......................... 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 



 xiii 

Daftar Lampiran 

Halaman  

1. Lampiran ……………………………………………………...................52 

2. Contoh instrument ………………………………………………………53  

3. Deskriptip data sosial ekonomi …………………………………………61 

4. Deskritip data minat siswa ……..……………………………………….61 

5. Hasil uji coba normalitas ………………………………………………..61  

6. Analisis korelasi social ekonomi dengan minat siswa.…………………..62  

7. Realibilitas statistic ……………………………………………………...63 

8. Data data hasil penelitian ……………………..…………………………64 

9. Distribusi frekuensi ……………………………………………………..64 

10. Distribusi persentase……………………………………………………..64 

11. Tabulasi hasil penelitian ………………………………………………..66  

12. Data orang tua ………………………..…………………………………67  

13. Analisis validitas dan realibilitas ……………………...………………  65  

14. Data siswa………………………….……………………………………69  

15. Ujicoba orang tua dan siswa ……………………………………………70 

16. Dokumentasi ………………..………………………………………… 71 

17. Surat  ijin penelitian ………………….………………………………   76 

18.  Surat balasan …………………….…………………………………….77 

19. Surat penentuan pembimbing…………………………………………  78 

xiii 



1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan adalah rekontruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang 

dialami individu agar segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan 

bermakna. Tujuan utama pendidikan adalah mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa.  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan nasional, artinya 

pendidikan jasmani tidak terfokus pada aspek motoriknya saja, tetapi juga terdapat 

aspek kognitif dan afektif. Pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas 

yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu secara 
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menyeluruh dengan tujuanya mengembangkan potensi yang ada serta menjadikan 

manusia yang lebih baik untuk mencapai cita – cita yang ingin di capai.   

Keberhasilan belajar pendidikan jasmani siswa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yang berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Seperti yang 

disampaikan A. Tabrani Rusyan (1992:21) dikutip dari Nana Sudjana, hasil 

belajar yang dicapai seorang individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni: 

faktor dari dalam individu itu sendiri (diri sendiri) dan faktor yang datang dari luar 

individu atau dari lingkungannya. 

Minat adalah salah satu faktor dari dalam yang sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Minat merupakan motivasi yang penting bagi 

tingkahlaku dan mempengaruhi seluruh nilai pribadi seseorang. Siswa harus 

didorong untuk menuju arah yang diinginkan, dengan memberikan semangat 

untuk mengerjakan sesuatu yang patut (Sugeng Haryadi, 2003:35). Minat obyektif 

dan kostruktif yang ditanamkan pada masa kanak-kanak akan sangat berguna 

apabila ia telah dewasa.  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2003:180). Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya. Siswa 

yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.  
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Status sosial seseorang baik dilihat dari ekonomi atau pendidikan sangat 

mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 

karena dalam pendidikan jasmani dibutuhkan banyak sarana yang harus dimiliki 

siswa. Gerungan (2004:196) yang menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga 

tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak, apabila kita perhatikan 

bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang 

dihadapai anak di dalam keluarganya itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang 

lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat 

ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Hubungan orang tuanya hidup 

dalam status sosial ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan 

fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai 

menjadikan orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam 

pada pendidikan anak-anaknya. 

SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang  adalah salah satu SD Negeri yang 

terdapat di kota Pemalang, di mana letak dari SD ini berada di tengah-tengah 

pemukiman warga dan dekat dengan pusat pemerintahan daerah sehingga dapat di 

jangkau oleh masyarakat sekitar dan oleh para siswa yang bersekolah di SD 

tersebut.  Siswa yang sekolah di SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang  hampir 

seluruhnya berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke 

bawah karena mereka berasal dari keluarga petani dan pedagang. 

Keterbatasan ekonomi orang tua siswa di SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang  menjadikan kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fasilitas 

belajar bagi anak-anaknya khususnya sarana belajar pendidikan jasmani menjadi 

terbatas yang akhirnya minat siswa pada pendidikan jasmani menjadi kurang. 
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Prestasi adalah hasil dari sebuah keras dari sesuatu. Dalam faktanya di 

sekolah ini untuk prestasi yang telah diraih tidak terlalu baik hanya mampu 

memperoleh juara ketiga diperlombaan antar sekolah sekecamatan Mulyoharjo 

Pemalang dan hanya satu cabang olahraga yaitu lempar lembing, tetapi untuk 

POPDA sekabupaten Pemalang tidak pernah mendapat juara. 

Berdasarkan alasan di atas, maka akan diadakan penelitian dengan judul : 

“Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  dengan Minat  Siswa Kelas V 

dan  VI  pada Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang Tahun 2010”. Dengan alasan mendasar yaitu karena kesegaran jasmani 

merupakan salah satu unsur sekaligus sarana penting yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia untuk menjaga kesegaran jasmaninnya oleh karena itu kita semua harus 

dapat menjaga kesegaran jasmani baik dengan olahraga atau menjaga makanannya 

agar sesuai  yang dibutuhkan olah tubuh dan tidak berlebihan.     

Kondisi sosial seseorang baik dilihat dari ekonomi atau pendidikan sangat 

mempengaruhi minat seseorang dalam berolahraga karena dalam olahraga 

dibutuhkan banyak sarana yang harus dipenuhi dan faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu dana atau keuangan karena semua harus dimiliki dengan 

dana.  

Ekonomi dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang behubungan 

dengan produksi, konsumsi dan penjualan jasa dalam hal ini tingkat ekonomi yang 

dimaksud adalah tingkat kesejahteraan seseorang dalam kehhidupannya dimana 

ini akan menentukan posisi seseorang dalam strata atau level tinggi rendahnya 

seseorang dalam masyarakat. Dalam kehidupan tidak semua anak yang kedua 
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orang tuanya mampu terkadang anak tersebut malah tidak mempunyai minat pada 

suatu cabang olahraga.  

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :  

1.2.1 Bagaimana Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa  kelas V dan VI SD 

Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang ? 

1.2.2 Bagaimana minat pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD 

Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang ? 

1.2.3 Adakah hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada 

pendidikan jasmani siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo  Pemalang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Status kondisi ekonomi orang tua siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang. 

1.3.2 Minat pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang. 

1.3.3 Hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada 

pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang. 

 

1.4 Penegasan Istilah 
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Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, serta agar masalah 

yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan maka penulis mengadakan 

batasan-batasan istilah sebagai berikut :  

1.4.1 Hubungan 

Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut atau keterkaitan 

(Depdiknas, 2006:409). Yang dimaksud hubungan dalam penelitian ini adalah 

keterkaitan antara tingkat ekonomi orang tua dengan minat siswa pada pendidikan 

jasmani. 

1.4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Kondisi Sosial ekonomi adalah penggolongan anggota-anggota masyarakat 

ke dalam satu kelas tertentu berdasarkan tinggi rendahnya standar kehidupan 

dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya (Hartanti dkk, 1974:99). 

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tingkat ekonomi adalah 

pembedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini 

standar kehidupan orang tua siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang didasarkan atas kepemilikan materinya. 

1.4.3 Minat pada Pendidikan Jasmani 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2003:180). Minat pada pendidikan 

jasmani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan untuk 

berusaha mengikuti kegiatan belajar dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. 

1.4.4 Siswa  Kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang 



 7 

Siswa kelas V dan VI Negeri Mulyoharjo Pemalang, merupakan siswa 

yang masih menerima pendidikan di tingkat dasar kelas V dan VI di SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

        Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.5.1 Bagi Guru   

Bagi guru pendidikan jasmani, dapat mengetahui seberapa besar minat 

siswa sehingga guru dapat mendesain atau memodifikasi metode yang tepat 

proses pembelajaran pendidikan jasmani agar proses pembelajaran lebih efektif 

dan efesien.  

1.5.2 Bagi Orang Tua Siswa 

Dapat memberikan informasi bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua 

berhubungan dengan minat siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani 

1.5.3 Bagi Siswa  

Memberikan pemahaman bagi siswa bahwa minat dalam proses belajar 

akan dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar.  

1.5.4 Bagi Sekolah  

              Sebagai masukan dalam penyelenggaran proses pembelajaran pendidikan 

jasmani untuk selalu mengadakan inovasi terhadap proses belajar mengajar 

jasmani dan kesehatan di SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang.  
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BAB II 

LANDASAN  TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Orang Tua  

Orang tua berarti ibu dan ayah kandung, orang yang sudah tua, orang yang 

dianggap tua (pandai, cerdik). (Poerwodarminto, 2002:688). Sedangkan menurut 

Thamrin Nasution dkk (1989:1) yang dimaksud dengan orang tua adalah setiap 

orang tua yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang 

dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu-bapak. 

Hubungan orang tua dengan anak dalam penelititan ini adalah peranan 

fungsi orang tua sebagai pelindung, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi dan 

penanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga termasuk penanggung 

jawab pendidikan anak-anaknya. Keluarga disini adalah kelompok sosial yang 

terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, adopsi atau 

perkawinan. 

Keluarga menurut Ki Hajar Dewantara dalam Abu Ahmadi (1997:95) 

keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan 

lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, 

enak dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk 

memuliakan masing-masing anggotanya. Keluarga adalah wadah yang sangat 

penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama 

dimana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang 
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pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-

anak. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga yang lain adalah orang-

orang yang pertama pula untuk mengajar pada anak-anak mengadakan kontak dan 

yang pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup 

dengan orang lain sampai anak-anak memasuki sekolah, mereka itu menghabiskan 

seluruh waktunya di dalam unit keluarga. (Abu Ahmadi, 1997:108). Keluarga 

adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak 

(jika ada) yang didahului oleh suatu perkawinan. (Abu Ahmadi, 1997:242). 

dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: a) Keluarga merupakan 

kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak. b) 

Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh rasa kasih sayang dan rasa 

tanggung jawab. c) Hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap dan 

didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan 

sosial. Di dalam kelompok ini terbentuk norma-norma sosial, di dalam keluarga 

yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati inilah manusia pertama kali belajar 

memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama dan belajar 

membantu orang lain. Jadi keluarga tidak hanya mempunyai fungsi yang terbatas 

selaku penerus keturunan saja, melainkan dalam hal pendidikanpun merupakan 

hal yang utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia 

diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. 

Jadi keluarga dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai kelompok 

sosial yang pertama yang mewarnai pribadi anak, hal ini karena di dalam keluarga 

akan ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma hidup yang positif pada akhirnya 
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akan dipakai oleh anak-anaknya sebagai pedoman dalam bermasyarakat. 

Kaitannya dengan pendidikan anak juga akan dipengaruhi oleh kondisi 

keluarganya. 

 

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  

Kondisi adalah pernyataan, keadaan atau sesuatu kenyataan yang dapat 

dilihat atau dirasakan dan diukur oleh indera manusia. (Poerwadarminto, 2002: 

519). Sosial adalah segala sesuatu yang menyangkut masalah masyarakat. 

(Poerwadarminto, 2002: 961). Ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga. 

(Poerwadarminto, 2002: 267). Orang tua berarti ibu dan ayah kandung, orang 

yang sudah tua, orang yang dianggap tua (pandai, cerdik). (Poerwodarminto, 

2002:688). 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari kondisi sosial ekonomi orang tua adalah suatu keadaan sosial ekonomi yang 

menyangkut tentang kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga dalam 

masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang dan jasa, demi terpenuhinya 

kebutuhan baik jasmani maupun rohani. 

 

2.1.3 Teori-teori Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  

Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi orang tua terinci menjadi: 

2.1.3.1 Kondisi Sosial Orang Tua 

Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan 

yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial 

terjadi karena adanya interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (2002:152), interaksi 
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sosial diartikan sebagai hubungan-hubungan timbal balik yang dinamis yang 

meyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok 

manusia maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Sedangkan 

menurut Soerjono Soekanto (2002:61), interaksi sosial merupakan hubungan-

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan antara 

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Di dalam keluarga interaksi sosial 

didasarkan atas rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang diwujudkan 

dengan memperhatikan orang lain, belajar bekerja sama dan bantu membantu. 

Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu: 

2.1.3.1.1 Adanya kontak sosial 

      Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui 

percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing 

dalam kehidupan masyarakat. (Abdulsyani, 2002:154). 

2.1.3.1.2 Komunikasi 

Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku 

orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang 

bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-

sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang perseorangan 

dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. 

(Soerjono Soekanto, 2002:67). 
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Kondisi sosial keluarga akan diwarnai oleh bagaimana interaksi sosial 

yang terjadi diantara anggota keluarga dan interaksi sosial dengan masyarakat 

lingkungannya. Interaksi sosial di dalam keluarga biasanya didasarkan atas rasa 

kasih sayang dan tanggung jawab yang di wujudkan dengan memperhatikan orang 

lain, bekerja sama, saling membantu dan saling memperdulikan termasuk terhadap 

masa depan anggota keluarganya. 

Interaksi orang tua terhadap anak-anaknya biasanya juga dilandasi hal-hal 

tersebut di atas termasuk peduli terhadap masa depan pendidikan anaknya. 

Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak apabila diaplikasikan secara tepat 

akan mendorong anak untuk berprestasi dalam pendidikannya sehingga dapat 

memiliki bekal yang memadai untuk melanjutkan pendidikannya sampai pada 

jenjang yang tertinggi. 

2.1.3.2 Kondisi Ekonomi Orang Tua 

Berdasarkan Kurikulum 1994 dalam buku ekonomi, ilmu ekonomi adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia 

untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup yang tidak terbatas 

dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas guna tercapai kemakmuran. 

(Mardan dkk, 1994: 1). 

Kondisi ekonomi orang tua adalah keadaan atau kenyataan yang terlihat 

atau terasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua dan kemampuan 

orang tua dalam memenuhi kebutuhannya.  

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan ekonomi yang dihadapai orang tua atau keluarga yang utama adalah 
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usaha atau upaya orang tua atau keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhannya 

sehingga mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan 

jasmani (material) dan kebutuhan rohani (spiritual). Kondisi ekonomi orang tua 

dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada dua hal yang saling berhubungan 

yaitu adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki orang tua atau keluarga 

(pendapatan) yang sifatnya terbatas yang akan digunakan untuk membiayai atau 

memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun 

kualitasnya. 

2.1.3.2.1 Pandangan tentang pendapatan   

Untuk memenuhi segala kebutuhan termasuk kebutuhan akan pendidikan 

anak diperlukan adanya uang (pendapatan), sedangkan uang (pendapatan) dapat 

diperoleh dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah 

kegiatan yang menghasilkan pendapatan riil. Pendapatan adalah semua 

penghasilan yang diterima baik berupa barang maupun nilai uang yang diperoleh 

dari pihak lain sebagai balas jasa yang telah diberikannya. Pendapatan adalah 

semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari 

penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. (Tim Penyusun Kamus 

Perbankan Indonesia, 1980:99). Pendapatan menurut M. Sumardi (1982:323) 

adalah jumlah penghasilan riil seluruh anggota keluarga yang disumbangkan 

untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

adalah semua penghasilan riil berupa barang maupun uang yang diperoleh dari 

pihak lain sebagai balas jasa yang telah diberikannya dimana penghasilannya 

tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun perseorangan. 
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Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pendapatan berupa uang, 

yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan yang 

diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi serta pendapatan yang 

berupa barang, yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan 

tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau 

jasa (M Sumardi dan Hans-Dieter Evers, 1982: 93). 

Pendapatan keluarga dalam masyarakat umumnya masih dipengaruhi oleh 

kepala keluarga masing-masing yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Ada 

yang bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri atau swasta, pedagang dan 

lain-lain. Pendapatan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk mencukupi 

semua kebutuhan. 

Biasanya tingkat hidup seseorang tergantung dari pendapatan yang 

diterima. Perbedaan pendapatan riil yang ada pada setiap keluarga akan 

menentukan golongan sosial ekonomi keluarga. 

Menurut Aristoteles dalam Abu Ahmadi (1997:204) golongan sosial 

ekonomi keluarga atau masyarakat suatu negara dibedakan menjadi tiga, yaitu: a) 

Mereka yang kaya sekali (golongan sosial ekonomi tinggi) b) Mereka yang berada 

di tengah (golongan sosial ekonomi menengah) c) Mereka yang melarat (golongan 

sosial ekonomi rendah) 

Berdasarkan penggolongan tersebut di atas dapat diketahui bahwa sejak 

dahulu sampai sekarang sudah diakui adanya tingkatan-tingkatan atau golongan 

sosial ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada tingkat-tingkat pendapatan, 

kepemilikan sesuatu yang pantas dihargai baik yang berupa uang, barang-barang 
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yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ataupun ilmu pengetahuan (tingkat 

pendidikan). Antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan 

mempunyai keterkaitan erat, yaitu tingkat pendidikan yang tinggi memerlukan 

dana yang memadai, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya 

seseorang yang berhasil dalam pendidikannya yang berlatar sosial ekonomi 

rendah. 

2.1.3.2.2 Kebutuhan orang tua  

Secara alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya, 

manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas baik jumlah maupun jenisnya. 

Manusia membutuhkan makanan, pakaian dan rumah, disamping itu manusia juga 

membutuhkan barang-barang kebutuhan sekunder, pendidikan, rekreasi dan lain-

lain. Semakin tinggi taraf hidup (kemampuan ekonomi) seseorang semakin tinggi 

pula kualitas dan kuantitas kebutuhannya, karena manusia merasa dirinya makmur 

apabila semua kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Menurut Abraham Maslow dalam Slameto (2003:171), kebutuhan hidup 

manusia dikelompokkan menjadi : a) Kebutuhan fisiologis, seperti: makan, 

minum, istirahat, seksual dan sebagainya. b) Kebutuhan keamanan dan 

keselamatan  (rasa aman), seperti: ingin sehat, ingin terhindar dari bahaya, ingin 

menghilangkan kecemasan dan lain-lain. c) Kebutuhan social , seperti ingin 

berteman, ingin berkeluarga, ingin masuk dalam suatu kelompok dan lain-lain. d) 

Kebutuhan akan penghargaan diri (harga diri), seperti: ingin dihargai, dipercaya, 

dihormati oleh orang lain dan lain-lain. e) Kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu 

keinginan untuk mengembangkan potensi diri, bakat dan ketrampilan dan 

sebagaiya. f) Kebutuhan untuk tahu dan mengerti, seperti: mencarai ilmu yang 
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lebih tinggi yang didorong rasa ingin tahu. g) Kebutuhan estetis, yaitu kebutuhan 

untuk mengungkapkan rasa seni dan keindahan. 

Demikian juga dalam keluarga, keluarga dikatakan sejahtera apabila 

keadaan di dalam keluarga tersebut terpenuhi semua kebutuhannya, 

keselamatannya dan kemakmurannya baik lahir maupun batin. Kesejahteraan 

batin pencapaiannya harus dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 

rohaniah (spiritual) antara lain kebutuhan akan pendidikan. Sehingga semakin 

tinggi tingkat ekonomi keluarga semakin tinggi pula kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang ingin diraih. Kalau kondisi seperti ini dapat 

dirasakan oleh anak dan anak memperoleh bimbingan yang benar maka akan 

dapat menumbuhkan motivasi bersekolah sampai jenjang tertinggi. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Orang 

Tua 

Menurut Talcott Parsons dalam Taufik Rahman, dkk (2002:99) 

menyatakan, beberapa indikator tentang penilaian seseorang mengenai kedudukan 

seseorang dalam lapisan sosial di masyarakat antara lain: a) Bentuk ukuran rumah, 

keadaan perawatan, tata kebun dan sebagainya. b) Wilayah tempat tinggal, apakah 

bertempat di kawasan elite atau kumuh. c) Pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh 

seseorang. d) Sumber pendapatan 

Sementara Abdulsyani (2002:86) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

dapat menentukan stratifikasi sosial ekonomi adalah: a) Memiliki kekayaan yang 

bernilai ekonomis. b)Status bahan dasar fungsi dalam pekerjaan. c) Kesalehan 

dalam beragama. c) Latar belakang rasial dan lamanya seseorang tinggal disuatu 
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tempat . d) Status dasar keturunan. f) Status dasar jenis kelamin dan umur. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1985:89) menyatakan bahwa komponen 

pokok kedudukan sosial ekonomis meliputi: a) Pendidikan. b)Pekerjaan, c) 

Pendapatan d) Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup 

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai parameter atau pengukuran tingkat 

kondisi sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini adalah: a) Tingkat 

pendidikan b) Jumlah penghasilan c) Kondisi lingkungan tempat tinggal d) 

Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup e) Kepemilikan harta yang 

bernilai ekonomi.  

 

2.1.5 Pendidikan Jasmani  

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan Jasmani  

Pengertian dari pendidikan jasmani adalah suatu bagian dari keseluruhan 

yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk 

pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan mental serta sosial dan emosional 

yang serasi, selaras dan seimbang (Engko Kosasih, 1994:2). Sedangkan menurut 

Adang Suherman (2004:5) mendefinisikan bahwa pendidikan jasmani merupakan 

bagian dari program pendidikan umum pendidikan yang memberikan kontribusi, 

terutama melalui pengalaman gerak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara menyeluruh. Oleh karena itu bahwa pendidikan jasmani itu sangat 

penting karena anak dapat tumbuh dan berkebang baik karena adany a gerak 

tubuh yang baik yang membantu proses pengembahan anak dalam hidupnya.  
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Hidup sehat adalah hal yang mutlak dimiliki oleh semua mahluk hidup 

karena dari kesehatan itu akan memunculkan kenyamanan dan keserasian 

seseoarang dalam menjalankan hidupnya serta mendapatkan gerak yang bebas 

dalm menjalan semua aktivitasnya. Salah satu media yang dapat digunakan oleh 

seseorang untuk menjaga penyakitnya adalah dengan berolahraga secara teratur 

dan memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya. 

2.1.5.2 Pandangan Pendidikan Jasmani 

   Dari beberapa pengertian di atas dapat disusun dalam redaksi yang 

beragam. Apabila kita cermati lebih dalam, maka keragaman tersebut pada 

umumnya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional 

dan pandangan modern.   

2.1.5.1.1 Pandangan tradisional 

Manusia dalam hidupnya di lihat dari dua sisi yang berbeda yaitu jasmani 

dan rohani dalam hal ini pandangan mengenai jasmani terbentu dari luar diri 

seseorang sedangkan pandangan rohani itu terlihat dari kebiasan atau tingkahlaku 

seseoarang.   

2.1.5.1.2 Pandangan  modern   

Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Oleh karena 

itu, pendidikan jasmani tidak dapat hanya beroreintasi pada jasmani saja yang 

tertuju pada satu komponen.yang penting. (Adang Suherman, 2000:17-19).  

Istilah jasmani tidak hanya terbatas pada konsep tradisional tentang 

program dan kegiatan yang disiapkan hanya untuk anak saja dengan berbagai 

permainan, tari-tarian senam dan lainya.  
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2.1.5.2 Tujuan Pendidikan Jasmani  

Tujuan pendidikan jasmani itu hampir sama dengan pengertian pendidikan 

itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan gerak tubuh dan memperoleh 

kesehatan. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh artinya mencakup tidak 

hanya pada aspek jasmani saja tetapi pada aspek mental, emosional, sosial dan 

spiritual. Sedangkan menurut rusli lutan pendidikann jasmani adalah pendidikan 

intergral yang ada di sekolahan yang diukur secara keseluruhan. Secara umum 

tujuan pendidikan jasmani dapat digolongkan dalam empat katagori yaitu ; a) 

Perkembangan fisik, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dalam berbagai organ tubuh seseorang.b)  

Perkembangan gerak, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

gerak secara efektif dan efisien serta indah sempurna. c) Perkembangan mental. 

Tujuan ini berhubungan dengan pemikiran tentang pendidikan jasmani kedalam 

lingkungannya. e) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan dengan kelompok atau lingkungan 

masyarakat (Adang Suherman,2000:22-23).  

Tujuan pendidikan dan kesehatan menurut Engko Kosasih pada sekolah 

menengah adalah sebagai berikut: a) Merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani yang serasi, selaras dan seimbang, b) Merangsang 

perkembangan sikap, mental, sosial dan emosional yang serasi dan seimbang, c) 

Memberikan pemahaman mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan serta 

memenuhi hasrat gerak, d) Memacu perkembangan dan aktivitas sistem peredaran 
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darah, pencernaan, pernapasan dan syaraf, e) Memberikan kemampuan untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan. Sedangkan menurut pendidikan 

jasmani di sekolah dasar adalah salah satunya yaitu sebagai berikut: a) Meletakan 

landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi pendidikan jasmani, b) 

Mengembangkan bakat dan minat terhadap pendidikan jasmani, c) 

Mengembangkan keterampilan untuk mengajar keselamatan diri sendiri dan orang 

lain, d) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan 

percaya. 

2.1.5.3 Faktor-faktor dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani  

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, maka kita perlu tahu faktor apa saja yang mempengaruhinya supaya 

dalam proses pembelajaran lebih mudah. Adapun faktor tersebut adalah sebagai 

berikut :   

2.1.5.3.1 Guru pendidik jasmani   

Guru pendidik adalah tenaga pengajar yang melaksanakan proses 

pembelajaran  (Isjoni, 2006:80). Karena anak atau murid akan berkembang 

dengan baik tidak hanya dari peran orang tua tetapi peran dari guru. 

2.1.5.3.2 Materi pendidikan jasmani  

Materi pelajaran merupakan suatu bahan ajar yang diperlukan oleh seorang 

guru pendidikan jasmani untuk diberikan kepada siswa dalam pembelajan secara 

urut dan terencana dimulai dari yang sederhana dan selanjutnya diikuti dengan 

yang lain dengan derajat kesukaran yang semakin meningkat. 
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2.1.5.3.3 Metode pembelajaran pendidikan jasmani  

Metode adalah  suatu cara yang digunakan untuk mempermudah  dalam 

melaksanakan sesuatu misal dalam proses kegiatan olahraga yang dibutuhkan 

adalah supaya anak suka tehadap olahraga tersebut dengan metode pendekatan  

2.1.5.3.4 Alat dan fasilitas  

Alat adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran yang 

sifatnya mudah dipindahkan, misalnya : bola, net, dan lainya. Sedangkan fasilitas 

adalah sesuatu yang yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang sifatnya 

menetap seperti : lapangan, ruangan olahraga. Kebutuhan akan alat dan fasilitas 

olahraga dalam pendidikan jasmani sangat mempengaruhi kemajuan dari siswa 

tersebut karena media yang digunakan kurang menunjang ada tiga faktor yang 

mempengaruhi prasarana olahraga yaitu : a) Kuantitas bertujuan  untuk 

menampung jumlah peserta yang cukup banyak  jumlah yang dibutuhkan harus 

mencukupi sesuai peserta. b) Kualitas dalam kegiatan olahraga perlu disiapkan 

prasarana olahraga yang kualitasnya setandar masing-masing cabang olahrga. c) 

Dana adalah faktor utama yang memiliki pera sangat penting karena semua 

fasilitasakan tersedia karena dana yang tersedia pula. Harsuki, 2003:385)  

Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan semua faktor atau fasilitas 

yang ada harus memenuhi syarat supaya apa yang dibutuhkan oleh siswa dapat 

dipenuhi. masa sekolah dasar adalah masa dimana mereka baru mengenal sesuatu 

yang sifatnya mempengaruhi  sehingga sebagai guru dalam suatu sekolah harus 

tahu tindakan apa yang harus dilakukan agar mereka tetap stebil dalam 

sekolahnya.   
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2.1.6 Minat  

2.1.6.1 Pengertian Minat   

Minat merupakan salah satu faktor  yang sangat penting dalam pendidikan. 

Minat yang ada didalam seseorang akan memberi gambaran dalam berbagai 

aktivitasnya dalam semua bidang, oleh karena itu minat sangat menentukan sukses 

atau gagalnya seseorang, karena minat adalah yang membentuk motivasi 

sehinngga dapat juga menentukan kualitas seseorang untuk mencapai hasil belajar 

siswa dalam bidang apapun termasuk dalam bidang olahraga. Minat juga dapat 

dikatakan sebagai suatu rasa lebih seseoarang dengan keterikatan seseorang pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 1987:182). 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi (2003:151) Beliau berpendapat bahwa  minat 

adalah sikap jiwa seseorang termasuk termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognitf, 

konasi, emosi) yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur persaan 

yang kuat.  

Maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan 

seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan  perasaan tertarik dan senang 

terhadap suatu bidang. Apabila individu sudah mempunyai minat terhadap objek 

atau aktivitas sehingga dapat dilihat perbedaan antara seseorang yang beraktivitas 

yang menggunakan motivasi dan minat yang tinggi dengan orang yang 

melakukannya dengan sekedar main –main karena adanya paksaan atau unsur 

lainya.   

2.1.6.2 Ciri-Ciri Minat 

Banyak anggapan yang ada di masyarakat bahwa minat  sudah ada sejak 

lahir anggapan itu keliru karena suatu minat ada karena dipengaruhi banyak faktor 

misal dari keluar dimana dalam lingkungan keluargannya suka bermain sepak 
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bola maka anak terkadang mengikuti olahraga tersebut berarti secara tidak 

langsung orang tua membentuk karakter anak untuk mengikuti olahraga 

keluarganya walaupun tidak sesuai dengan minat anak tersebut, dan faktor 

lingkungan juga sangat mempengaruhi misal  olahraga yang berkembang di 

masyarakat biasanya akan mempengaruhi anak tersebut karena minat terhadap 

sesuatu merupakan hasil belajar dan kecenderungan mendukung aktivitas belajar 

berikutnya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:133)  

Ciri-ciri minat anak adalah sebagai berikut : a) Minat tumbuh bersamaan 

dengan perkembanagn fisik dan mental. b) Minat bergantung pada kesiapan 

belajar c) Minat bergantung pada kesempatan belajar d) Minat dipengaruhi oleh 

budaya e) Minat berbobot emosional  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan  bahwa minat tidak dibawa 

sejak lahir, Dengan kata lain minat dapat ditumbuhkan dan dapat dikembangkan 

pada diri seseorang anak didik dengan aspek-aspek yang mempengaruhi minat. 

2.1.6.3 Aspek-aspek Minat  

pada minat berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, karena minat 

menampilkan sikap dari pribadi yang muncul dari seseorang. Jadi minat ini 

terdapat  yang unsur-unsur yang sangat mempengaruhinya yaitu unsur pengenalan 

(kognitife), unsur afektif (emosional) dan unsur kemauan (konatife). Sedangkan 

menurut Hurlok (1993:116) aspek-aspek  yang mempengaruhi minat adalah 

sebagai berikut :  

2.1.6.3.1 Aspek Kognitif  

Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang di kembangkan anak 

mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek 
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kognitif minat didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang telah dipelajari di 

rumah, sekolah dan masyarakat serta dari media massa.   

2.1.6.3.2 Aspek afektif   

Bobot emosional konsep yang membangun aspek kognitif minat 

dinyatakan dalam minat, seperti halnya kognitif dan afektif yang berkembang dari 

pengalamamn pribadi dan sikap orang yang penting yaitu dari orang tua, guru, dan 

teman serta linkungan.   

Jadi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan harus dilakukan sesuai 

bakat dan minat supaya apa yang telah dilakukan menjadi optimal, dan ketiga 

faktor dan aspek harus berdampingan.  

2.1.6.4 Cara Menimbulkan Minat   

Minat yang besar terhadap sesuatu hal yang sangat berpengaruh dalam 

mencapai dan memperoleh tujuan yang diminatinya tersebut. Suatu minat dapat 

dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan berkali-kali tanpa 

mengalami beban dan dalam jangka waktu tdak terbatas sampai anak itu merasa 

bosan, minat belajar yang besar menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya 

seorang anak kalau tidak mempunyai minat pada suatu kegiatan tidak boleh 

dipaksakan karena akan menimbulkan efek yang kurang baik karena adanya 

keterpaksaan pada diri anak tersebut . Adapun langkah-langkah menimbulkan 

minat yaitu sebagai berikut : a) Arahkan perhatian anak pada tujuan yang hendak 

dicapai b) Kenalilah unsur-unsur  permaian dalam aktivitas belajar c) Rencanakan 

aktivitas belajar d) Pastikan tujuan belajar saat ini e) Dapatkan kepuasan setelah 

menyelesaikan jadwal belajar f) Bersikaplah positif menghadapi kegiatan belajar  
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g) Latihan kebebasan emosi selama belajar h) Dapatkan bahan-bahan yang 

mendukung aktivitas belajar i) Carilah pengajar yang dapat mengevaluasi hasil 

belajar  

Hal ini  dijelaskan oleh Sudarman (1993:4) sedangkan menurut Syaiful 

BD (2002:133), mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

guru untuk membangkitkan minat anak didik yaitu sebagai berikut: a) 

Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehinnga merek 

belajar tanpa adanya paksaan, b) Menghubungkan bahan belajar yang diberikan 

dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik dapat 

menerima dengan mudah tentang bahan pelajaran, c) Memberikan kesempatan 

anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan 

lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif, d) Menggunakan berbagai macam 

bentuk dan teknik mengajar dalam kontek perbedaan individual anak didik.  

Dari berbagai macam pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

anak sangat berpengaruh pada aktivitas belajar anak baik dalam kegiatan 

disekolah atau diluar dan dimasyarakat. Anak yang minat dalam suatu kegiatan ia 

akan menekuninya sampai memperoleh hasil yang maksimal dan tidak mengalami 

titik kebosana yang cepat, missal dalam suatu kegiatan masyarakat diadakan suatu 

kegiatan lomba yang mana pertandingan itu pada suatu cabang olahraga yaitu 

sepak bola, anak yang sangat hobi atau mempunyai minat yang lebih biasanya dia 

mendaftar tanpa adanya ketakutan dan mengajak temannya tetapi pada anak yang 

kurang minat biasanya dia akan sulit diajak, karena perbedaan dari daya tarik 

seseorang memang berbada sehingga para pengajar atau guru harus mengerti apa 



 26 

yang di inginkan anak tersebut dan dapat menimbulkan minat pada diri  seorang 

anak.   

2.1.6.5 Faktor yang  Mempengaruhi Minat   

Suatu minat dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang dalam 

melakukan kegiatan tanpa adanya keterpaksaan dan bersungguh-sungguh dalam 

menjalankannya, terkadang Hal yang dilakukan oleh anak tidak diberikan haknya 

oleh pengajar atau orang tua pada hal itu dapat merusak pemikiran anak. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk mempelajari 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Jika siswa diarahkan untuk dapat 

mengerti tentang pentingnya peran belajar yang ditimbulkan oleh minat yang 

dapat memperoleh beberapa tujuan dimasa yang akan datang maka mereka akan 

bersungguh-sungguh dalam semua pelaja.  

Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa tenang. Selain itu juga dapat diterapkan 

melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, dan memberikan perhatian yang  

lebih besar terhadap suatu yang diminati tanpa menghiraukan yang lain, hal ini 

dismpaikan oleh Saiful BD (2002:132-133). Sedangkan munurut Hurlok 

mengemukakan kondisi yang mempengaruhi minat anak pada sekolah adalah 

sebagai berikut : a) Pengalaman dini sekolah b) Pengaruh orang tua c) Sikap 

saudara kandung d) Sikap teman sebaya  e) Penerimaan oleh kelompok teman 

sebaya  f) Keberhasilan akademik g) Sikap terhadap pekerjaan  

Berdasarkan faktor yang diuraikan diatas, maka hal-hal yang 

mempengaruhi minat adalah sebagai berikut : a) Faktor intrinsik atau faktor dari 
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dalam yaitu minat yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang mendorong dari 

adanya perhatian dan adanya kemauan untuk melakukan sesuatu kegiatan. b) 

Faktor ektrinsik atau fakor dari luar adalah pengaruh dari luar seseorang . 

sedangkan alam pembelajaran penjaskes pengaruhdari luar tersebut diantaranya 

adalah guru penjas, alat dan fasilitas,  metode yang digunakan guru, dan materi 

yang diberikan kepada anak didik.   

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan olahraga para siswa 

maka tidak hanya orang tua dalam hal ini juga faktr pendudkung lainya juga harus 

di penuhi sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan siswa dan peran para 

guru khususnya guru  olahraga yang berperan sangat penting untuk meningkatkan 

dan membantu siswanya terhadap minat pada olahraga serta mengembangkanya.   

 

2.1.7 Kerangka Berpikir 

Kondisi sosial ekonomi orang tua mempunyai peranan penting terhadap 

tingkahlaku dan juga perkembangan anak. Yang dimaksud dalam status sosial 

disini ialah kedudukan atau golongan masyarakat yang dapat dikelompokkan dari 

tingkat ekonomi kelas atas, menengah, bawah. Dimana dengan kedudukan 

tersebut akan berpengaruh pada ekonomi keluarga. Dalam hal ini ialah pada 

kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fasilitas belajar khususnya 

fasilitas belajar pendidikan jasmani yang cenderung lebih banyak dibandingkan 

fasilitas belajar pada mata pelajaran yang lain.  

Pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar bagi tidak terlepas dari kemampuan 

penyediaan dana atau dari ekonomi keluarga masing orang tua anak. Ada 

kecenderungan  semakin tinggi penghasilan orang tua akan semakin terpenuhi 
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kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya, begitu pula sebaliknya semakin  

sedang atau rendahnya penghasilan orang tua akan semakin sedikitnya pemenuhan 

kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya.   

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berfikir dari penelitian ini dapat 

diskemakan sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka berfikir penelitian  

 

2.2 Hipotesis 

Sesuai dengan permasalahan, penalaahan studi kepustakaan yang telah 

dikemukakan didepan maka perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah : ”Ada hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada 

pendidikan jasmani siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo  Pemalang. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua (X)  

1. Tingkat pendidikan 

2. Jumlah penghasilan 

3. Kondisi lingkungan tempat 

tinggal 

4. Tingkat pengeluaran dan 

pemenuhan kebutuhan 

5. Kepemilikan harta yang bernilai 

ekonomi 

Minat pada pendidikan jasmani  (Y) 

:Faktor intrinsik: 

a. Perharian 

b. Perasaan 

Faktor ekstrinsik: 

1. Guru penjas 

2. Alat dan fasilitas 

3. Metode yang digunakan guru 

4. Materi yang diberikan guru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN   

 

Untuk mendapat hasil yang lebih teliti supaya dihasilkan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan maka dalam pemilihan metode penelitian harus sesuai 

dengan masalah dan teori yang ada supaya dapat menjawab masalah yang ada dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

 

3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Pengertian tersebut  mengandung  maksud  bahwa populasi adalah 

Seluruh individu yang dijadikan subjek penelitian dan individu tersebut 

mempunyai salah satu sifat yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang 

yang berjumlah 33 siswa. 

 

3.2 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti 

(Suharsimi Arikunto, 2006:130). Teknik yang digunakan dalam penlitian ini 

adalah total sampling, total sampling adalah suatu teknik sampling dimana 

populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditegaskan menjadi anggota sempel. 

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa  kelas V dan VI SD 

Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang yang berjumlah 33 siswa. 
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3.3  Pengertian Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2006:99). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel penelitian meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah variabel kondisi sosial ekonomi 

orang tua, dengan indicator :a) Tingkat pendidikan b) Jumlah penghasilan c) 

Kondisi lingkungan tempat tinggal d) Tingkat pengeluaran dan pemenuhan 

kebutuhan e) Kepemilikan harta yang bernilai ekonomi 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah variabel minat pada pembelajaran 

penjas, dengan indikator: 

3.3.2.1  Faktor intrinsik :  

3.3.2.1.1  Perhatian ( kegiatan  yang dilakukan dengan rutin )   

      Setiap manusia dalam kehidupanya selalu mempunyai aktivitas mulai dari 

bangun tidur sampai tidur lagi,  misal seserang dalm kegiatan setiap hati tidak 

terlapas dari adanya gerak karena orang dikatakan sehat ketika ia melakukan 

gerak dengan optimal.   

3.3.2.1.2 Perasaan  

      Dalam kegiatan setiap hari seserang akan melakukan kegiatan missal dalam 

kegiatan olahraga dia harus mempunyai rasa senang karena dengan perasaan 
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tersebut akan mempunyai keinginan untuk melakuakan dan kemuian akan menjadi 

hobi. 

3.3.2.2   Faktor ekstrinsik 

3.3.2.2.1 Guru penjas 

       Guru adalah salah satu media yang bertugas untuk menjelaskan dan 

menerangkan yang ada disekolah dimana dengan adanya media dalam hal ini guru 

siswa  dapat lebih mengerti dan lebih mudah tentang suatu masalah yang tidak 

dimengertinya.   

3.3.2.2.2. Alat dan fasilitas  

Alat adalah suatu media yang dapat digunan siswa untuk mempermudah 

dalam setiap kegiatanya sedangkan fasilitas adalah semua alat yang dapat 

digunakan dalam semua kegiatan. 

3.3.2.2.3 Metode yang digunakan guru  

Setiap guru harus mempunyai metode penyampaian yang baik dimana 

metode tersebut dapat dengan mudah dimerngerti oleh semua sisiwa an setiap 

penyampainya harus menggunakan metode yang yang berbeda dengan tujuan 

siswa tidak cepat bosan.  

3.3.2.2.4 Materi yang diberikan guru  

Materi adalah pokok bahasan yang dipakai dalam setiap pelajaran yang 

harus diselesaikan oleh guru dan juga murid. Alam setiap penyampaian materi 

serang guru harus mempunyai cara agar materi yang di jelaskan harus dimengerti 

leh semua murid. 
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3.4   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang 

standar. (Suharsimi Arikunto, 2006:225). Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1  Metode Dokumentasi 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 1998: 236). Dalam hal ini metode 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah  dan nama siswa kelas kelas V 

dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang, serta data-data lain yang 

mendukung. 

3.4.2 Metode Kuesioner  

Metode kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi responden dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal yang 

diketahui. (Suharsimi Arikunto, 2006:140). Dalam penelitian ini metode 

kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang kondisi 

sosial ekonomi orang tua dan minat pada pendidikan jasmani siswa kelas kelas V 

dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang, serta data-data lain yang 

mendukung.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah kuesioner 

tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih. Penggunaan koesioner diharapkan akan memudahkan bagi 
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responden dalam memberikan jawaban, karena alternatif jawaban telah tersedia, 

sehingga untuk menjawabnya hanya perlu waktu singkat. Pada setiap item soal 

disediakan empat pilihan jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut: 

3.4.2.1  Jawaban a dengan skor nilai 5 

3.4.2.2   Jawaban b dengan skor nilai 4 

3.4.2.3   Jawaban c dengan skor nilai 3 

3.4.2.4   Jawaban d dengan skor nilai 2 

3.4.2.5   Jawaban e dengan skor nilai 1 

Sehingga jika jawaban yang diberikan semakin mendekat dengan jawaban 

yang diharapkan, maka semakin tinggi skor nilai yang diperoleh. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. (Suharsimi Arikunto, 2006:160). 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.  Dalam penelitian 

ini validitas yang digunakan adalah validitas internal yaitu, validitas yang dicapai 

apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan. 

(Suharsimi Arikunto, 2006:162). Dalam penelitian ini digunakan analisa butir, 

untuk menguji validitas setiap butir, skor-skor yang ada pada tiap butir 

dikorelasikan dengan skor total. Sedangkan rumus yang digunakan adalah uji 

Korelasi Product Moment, yang rumusnya: 



 35 

rxy = 
2222 )Y(YN )X(XN

Y X - XYN
 

Keterangan: 

rxy    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N     = jumlah responden 

X  = jumlah skor butir soal 

Y  = jumlah skor total 

XY = jumlah perkalian skor butir soal 

X
2
   = jumlah kuadrat skor butir soal 

Y
2
   = jumlah kuadrat skor total 

 Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikansi 

5%. Jika didapatkan harga rxy  rtabel, maka butir instrumen dikatakan valid, akan 

tetapi sebaliknya jika harga rxy  rtabel, maka dikatakan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid.  

Berdasarkan perhitungan validitas angket penelitian diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas kuisoner Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

No. rxy rtabel Krit. No. rxy rtabel  

1. 0.696 0.344 Valid 9. 0.489 0.344 Valid 

2. 0.475 0.344 Valid 10. 0.484 0.344 Valid 

3. 0.435 0.344 Valid 11. 0.458 0.344 Valid 

4. 0.469 0.344 Valid 12. 0.403 0.344 Valid 

5. 0.577 0.344 Valid 13. 0.690 0.344 Valid 

6. 0.509 0.344 Valid 14. 0.509 0.344 Valid 

7. 0.546 0.344 Valid 15. 0.387 0.344 Valid 

8. 0.478 0.344 Valid  
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Tabel 3.2 

Hasil Ujicoba Validitas kuisoner Minat pada Pendidikan Jasmani 

No. rxy rtabel Krit. No. rxy rtabel  

1. 0.710 0.344 Valid 9. 0.407 0.344 Valid 

2. 0.510 0.344 Valid 10. 0.641 0.344 Valid 

3. 0.596 0.344 Valid 11. 0.690 0.344 Valid 

4. 0.561 0.344 Valid 12. 0.636 0.344 Valid 

5. 0.580 0.344 Valid 13. 0.688 0.344 Valid 

6. 0.665 0.344 Valid 14. 0.534 0.344 Valid 

7. 0.416 0.344 Valid 15. 0.597 0.344 Valid 

8. 0.633 0.344 Valid 16. 0.503 0.344 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 di atas menunjukkan bahwa semua item 

angket dalam penelitian ini memiliki harga rxy > rtabel = 0,344 untuk  =5% 

dengan N = 33. Dengan demikian seluruh butir angket dalam penelitian ini valid. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik. (Suharsimi Arikunto, 2006:154). Untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus alpha, karena instrumen dalam 

penelitian ini berbentuk angket dan skornya berupa rentangan antara 1 sampai 5 

dan uji validitas menggunakan item total. Untuk menerangkan bahwa untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau 

soal bentuk uraian maka menggunakan rumus Alpha, yang rumusnya sebagai 

berikut. 
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r11 =  -1 
1)-(k

k
2

1

2

b  

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas Instrumen  

n = Banyaknya butir soal 

 b
2
 = Jumlah varian butir 

2

1  = Varian total 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 192-193) 

 Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah: 

2
 = 

N

N

x)(
)(x 

2
2

 

Keterangan: 

 =  varians butir 
X = jumlah skor 

N = jumlah responden 

(Suharsimi Arikunto, 2006:178) 

 Teknik untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus Alpha 

dipadukan dengan rumus korelasi product moment. Jika rxy sudah diperoleh, maka 

hasil perhitungan dimasukkan ke dalam rumus Alpha. 

 Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga r11  r tabel,  maka 

instrumen dikatakan reliabel, dan sebaliknya jika harga r11  r tabel  maka dikatakan 

instrumen tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus alpha diperoleh 

koefisien reliabilitas untuk angket kondisi sosial ekonomi orang tua sebesar 0,792 

dan untuk angket minat pada pendidikan jasmani sebesar 0,849. Pada taraf 

kesalahan 5% dengan   N = 33 diperoleh harga rtabel = 0,344. Karena kedua 
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koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari nilai rtabel, maka dapat dinyatakan 

bahwa kedua angket tersebut reliabelsebagai alat pengumpul data penelitian. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan data kondisi sosial 

ekonomi orang tua dan minat pada pendidikan jasmani. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini, yaitu: 

3.6.1.1  Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y 

3.6.1.2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan 

3.6.1.3  Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

3.6.1.4  Menentukan mean dengan rumus: 

N

ΣX
Mean  

Keterangan : 

X = nilai total 
N = Jumlah sampel 

3.6.1.5 Menentukan median dengan rumus: 

i
f

cfN1/2
BbMedian

d

b  

Keterangan : 

Bb = Batas bawah dari interval yang mengandung median 

cfb = Frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung median 
fd = Frekuensi dalam interval yang mengandung median 

i = Lebar interval 

N = Jumlah frekuensi dalam distribusi  
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Menentukan modus dengan rumus:   

Mo = b+p       b1 

                     b1+b2 

 

keterangan :   

b : batas bawah  

p : panjang kelas  

b1 : frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya  

b2 : frekuensi kelas mdal dikurangi frekuensi elas sebelumnya 

3.6.1.6 Menentukan standar deviasi dengan rumus: 

1

)(
S

2

N

XX
D i  

Keterangan : 

SD = Standar deviasi 

Xi = Data dari X1 sampai dengan Xn 

X  = Rata-rata data 

N = Jumlah data 

3.6.1.7 Mengubah skor ke dalam persentase dengan rumus: 

% = 
N

n
x 100% 

Keterangan : 

n = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

%  = tingkat keberhasilan yang dicapai  

(Ali, 1987: 184) 

3.6.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal 

maka statistika yang digunakan adalah statistika parametrik. Jika data yang 

diperoleh tidak berdistribusi normal maka statistika yang digunakan adalah 

statistika non parametrik (Sudjana, 1996:251). Rumus Chi-kuadrat yang 

digunakan adalah  : 



 40 

                  ( Oi – Ei )
2
 

2
  =   

                       Ei 

Keterangan   : 
2 

 :  Chi-kuadrat 

Oi1 :  hasil dari penelitian 

Ei :  hasil yang diharapkan 

Data berdistribusi normal jika 
2 
hitung  

2
tabel. 

3.6.3 Uji Homogenitas 

 Untuk menguji homogenitas data digunakan uji Bartlet dengan metode 

satistik 
2
 , yang rumus sebagai berikut (Sudjana, 1996 : 262-263) : 

2 
= (Ln 10) {B - (ni –1)log Si

2
 

B = (Log s
2
) (ni –1) 

1n

S1n
 S

i

2

ii2  

Kemudian dari perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel pada = 

5% dan dk = k-1 maka data dinyatakan homogen apabila  
2 
< 

2
tabel.  

3.6.4 Uji Linieritas Data 

Untuk menguji kelinieran garis regresi digunakan analisis seperti tabel 

berikut: 

Tabel 3.3  

Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber Variasi dk JK KT F 

Tuna cocok 

 

 

Kekeliruan  

k - 2 

 

 

n – k  

JK (TC) 

 

 

JK (E) 

S2TC = 
2 -K 

(TC)JK
 

S2c = 
k -n 

(E)JK 
 

c
2

TC
2

S

S
 

(Sudjana 1996: 332)  
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Keterangan: 

JK (E)   = 
1 i

2

12

i
n

)Y(
Y

X

 

JK(TC)  = JK (S)-JK(E) 

Keterangan: 

JK = jumlah kuadrat 

db  = derajat kebebasan 

KT = kuadrat total 

Jika F > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-2) dengan taraf 

signifikan 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

3.1.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

tiap variabel bebas dengan variabel terikat. Langkah-langkah dalam analisis 

regresi sederhana adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan koefisien korelasi 

rxy = 
2222 )Y(YN )X(XN

Y X - XYN
 

Keterangan: 

rxy    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N     = jumlah responden 

X  = jumlah skor butir soal 

Y  = jumlah skor total 

XY = jumlah perkalian skor butir soal 

X
2
   = jumlah kuadrat skor butir soal 

Y
2
   = jumlah kuadrat skor total 

Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 

5% dengan N = 33. Jika didapatkan harga rxy  rtabel = 0,344, maka koefisien 

korelasi signifikan, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy  rtabel = 0,344, maka 

koefisien korelasi tidak signifikan. 
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2) Menentukan persamaan regresi liner  

Bentuk persamaan regresi Y atas X adalah : 

Y = a + bX     (Sudjana, 1996 : 315) 

Rumus koefisien a dan b adalah : 

22

2

XXN

XYXXY
a  

22 XXN

YXXYN
b  

3) Uji keberartian persamaan regresi sederhana 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi dan uji kelinieran garis regresi 

digunakan analisis varians seperti tabel berikut : 

Tabel 3.4  

Ringkasan Uji Keberatian Persamaan Regresi Sederhana 

Sumber variasi dk JK KT F 

Total n Y
2

i

 
Y

2

i

  

Reg (a) 

Reg (b|a) 

Residu 

1 

1 

n – 1 

JK (a) 

JK (a|b) 

JKres 

JK (a) 

S
2
reg = JK (b|a) 

2n

JK
S res

res
2  

res
2

reg
2

S

S
 

(Sudjana, 1996 : 332) 

Keterangan : 

JK (T)  = Y
2
  

JK (a) = 
n

Y
2

  

JK (b|a) = 
n

YX
XYb  

JKres = 
2

YY  

JK = Jumlah kuadrat 

db = Derajat kebebasan 

KT = Kuadrat total 
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Jika F1 > Ftabel pada dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) dengan 

taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. 

 

 

 



 44 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu kondisi sosial 

ekonomi orang tua dan minat pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 

15 Mulyoharjo Pemalang dapat dilakukan dengan analisis deskriptif berikut ini: 

4.1.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Berdasarkan penelitian diperoleh data kondisi sosial ekonomi orang tua 

pada siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang seperti disajikan  

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

45,85 46 42 9,30 29 70 

Sumber: Data penelitian tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor kondisi 

sosial ekonomi orang tua siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang sebesar 45,85 dengan median 46 modus 42 standar deviasi 9,30, nilai 

minimal 29 dan nilai maksimal 70 
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Ditinjau dari kategori kondisi sosial ekonomi orang tua siswa diperoleh 

hasil seperti disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2  

Distribusi Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa 

Rentang % Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

85% - 100% 

69% - 84% 

53% - 58% 

37% - 52% 

20% - 36% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang baik 

Tidak baik 

1 

9 

15 

8 

0 

3.03% 

27.27% 

45.45% 

24.25% 

0.00% 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data penelitian tahun 2011 

Lebih jelasnya data tentang kondisi sosial ekonomi orang tua siswa tersebut dapat 

disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Distribusi Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  
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Dari gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi 

sebagian besar orang tua siswa yaitu 45,45% dalam kategori cukup, sedangkan 

selebihnya yaitu 3,03% dalam sangat baik, 27,27% dalam kategori baik, dan 

24,25% dalam kategori sangat baik. Dengan demikian secara umum dapat 

dijelaskan bahwa kondisi sosial orang tua pada siswa kelas V dan VI SD Negeri 

15 Mulyoharjo Pemalang dapat dinyatakan cukup. 

4.1.1.2 Minat pada Pendidikan Jasmani  

Berdasarkan penelitian diperoleh data kondisi sosial ekonomi orang tua 

pada siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang seperti disajikan  

pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Data Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

56,33 57 64 10.30 36 74 

Sumber: Data penelitian tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor minat 

terhadap pendidikan jasmani siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang sebesar 58,33 dengan median 57,00, modus 64,00, standar deviasi 

10,30, nilai minimal 36,00 dan nilai maksimal 74,00. 

Ditinjau dari kategori minat siswa pada pendidikan jasmani diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Minat pada Pendidikan Jasmani Siswa 

Rentang % Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

85% - 100% 

69% - 84% 

53% - 58% 

37% - 52% 

20% - 36% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang baik 

Tidak baik 

4 

17 

10 

2 

0 

12.12% 

51.52% 

30.30% 

6.06% 

0.00% 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data penelitian tahun 2011 

Lebih jelasnya data tentang minat pada pendidikan jasmani siswa kelas V dan VI 

SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Distribusi Minat Siswa pada Pendidikan Jasmani 
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Dari gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas V 

dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang yaitu 51,52% memiliki minat pada 

pendidikan jasmani dalam kategori baik, selebihnya yaitu 12,12% memiliki minat 

pada pendidikan jasmani dalam kategori sangat baik, 30,30% dalam kategori 

cukup, dan 6,06% dalam kategori kurang baik. Dengan demikian secara umum 

dapat dijelaskan bahwa minat pada pendidikan jasmani siswa kelas V dan VI SD 

Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang sudah baik. 

4.1.2 Uji Prasayarat Analisis 

4.1.2.1 Uji normalitas data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan rumus kolmogorov smirnov dengan 

perhitungan komputasi SPSS for windows relase 12 yang hasilnya dapat disajikan pada 

tabel berikut.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

Sumber: Data penelitian tahun 2011 

 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui harga kolmogorov smirnov untuk variabel 

kondisi sosial ekonomi orang tua sebesar 0,557 dengan signifikansi 0,915 > 0,05 dan 
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untuk variabel minat siswa pada pendidikan jasmani diperoleh harga kolmogorov 

smirnov sebesar 0,590 dengan signifikansi 0,877 > 0,05. Dengan demikian data variabel 

kondisi sosial ekonomi orang tua dan minat siswa pada pendidikan jasmani tersebut 

berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji homogenitas data 

Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan sebaran data penelitian. 

Hasil uji homogenitas data dengan uji chi kuadrat melalui perhitungan komputasi SPSS 

for windows relase 12 dapat disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 4.6 

Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data 

Variabel  2 hitung Sig. Keterangan 

Kondisi sosial ekonomi orang tua (X) 0,000 1,000 Homogen 

Minat pada pendidikan jasmani (Y) 7,333 0,771 Homogen 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis menggunakan rumus Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel 4.6 terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam keadaan 

homogen karena nilai signifikansinya > 0,05, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji 

parametrik. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah prediktor (X) 

memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap kriterium (Y). Uji ini dilakukan dengan 

teknik analisis varians menggunakan perhitungan komputasi SPSS for windows relase 12 

yang memperoleh nilai Fhitung = 1,812 dengan signifikansi 0,179 yang lebih besar dari 
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.518 .268 .244 8.95734

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

0,05, maka variabel prediktor penelitian yaitu variabel kondisi sosial ekonomi erang tua 

dengan minat pada pendidikan jasmani dapat dinyatakan linier. 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Ada hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan 

minat pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang”.  Dalam rangka pengujian hipotesis tersebut 

digunakan analisis regresi dan korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for windows relase 12 diperoleh 

koefisien korelasi sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Koefisien Korelasi 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh koefisien korelasi antara kondisi sosial 

ekonomi orang tua dengan minat pada pendidikan jasmani sebesar  0,518 > 

rtabel  = 0,344 pada taraf kesalahan 5% dengan n =33. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “Ada hubungan 

kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada pendidikan jasmani 

siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang”, diterima. 

Nilai koefisien korelasi kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat 

pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang sebesar 0,518 berada pada indeks korelasi 0,4-0,6 yang termasuk 
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30.035 7.963 3.772 .001

.574 .170 .518 3.368 .002

(Constant)

X

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

dalam kategori agak rendah.  

Bentuk hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada 

pendidikan jasmani dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai  

berikut: 

Tabel 4.8 

Koefisien Regresi 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi Y = 30,035 + 

0,574X. Harga koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa 

bentuk hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada 

pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang adalah hubungan yang positif dimana setiap terjadi kenaikan 

kondisi sosial ekonomi orang tua sebesar 1 point akan diikuti dengan 

peningkatan minat siswa pada pendidikan jasmani sebesar 0,574 point pada 

konstanta 30,035 dan sabaliknya  setiap terjadi penurunan kondisi sosial 

ekonomi orang tua sebesar 1 point akan diikuti dengan penurunan minat 

siswa pada pendidikan jasmani sebesar 0,574 point pada konstanta 30,035.  

 

4.2 Pembahasan 

Kondisi sosial kondisi ekonomi orang tua tentulah sangat berpengaruh 

terhadap minat siswa pada pendidikan jasmani. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas V dan VI SD 



 52 

Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang baru dalm kategori cukup dengan persentase 

skor 61,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan orang tua kelas V dan VI 

SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja 

itupun dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Dengan kondisi sosial ekonomi 

yang hanya sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja 

menjadikan perhatian orang tua terhadap kebutuhan-kebutuhan anak selain 

makan, papan dan sandang menjadi kurang khususnya untuk pemenuhan 

kebutuhan fasilitas sekolah anak seperti buku-buku pelajaran, pakaian sekolah dan 

bahkan fasilitas-fasilitas belajar pendidikan jasmani yang cenderung banyak dan 

mahal.  

Dengan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fasilitas 

belajar pendidikan jasmani bagi anak-anaknya yang kurang menjadikan minat 

siswa pada pendidikan jasmani juga tidak maksimal. Hal tersebut dapat 

dibuktikan melalui penelitian ini, dimana saat ini minat pada pendidikan jasmani 

siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang walaupun sudah baik 

tetapi bobot persentase skornya baru 70,42%. Secara nyata adanya hubungan 

antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat pada pendidikan jasmani 

siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo Pemalang ditunjukkan dari hasil 

analisis korelasi yang memperoleh koefisien korelasi 0,518 > rtabel  = 0,344 pada 

taraf kesalahan 5% dengan n =33. 

Bentuk hubungan kondisi sosial dan kondisi ekonomi orang tua dengan 

minat siswa pada pendidikan jasmani siswa merupakan hubungan yang positif 



 53 

dimana setiap terjadi kenaikan kondisi sosial ekonomi orang tua akan diikuti 

dengan peningkatan minat siswa pada pendidikan jasmani dan sabaliknya  setiap 

terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi orang tua akan diikuti dengan 

penurunan minat siswa pada pendidikan jasmani. Dengan demikian untuk dapat 

meningkatkan minat siswa pada pendidikan jasmani, orang tua hendaknya 

berusaha untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa anak-anak yang berasal dari 

keluarga yang serba kekuarangan akan memiliki minat pada pendidikan jasmani 

yang cenderung kurang juga sebab, tumbuhnya minat dalam siswa pada 

pendidikan jasmani dipengaruhi oleh banyak factor yang salah satunya adalah 

faktor pemenuhan fasilitas oleh orang tua. Dengan keterbatasan orang tua 

memenuhi kebutuhan fasilitas belajar pendidikan jasmani bagi anak-anaknya 

tentunya minat pada pendidikan jasmani siswa juga menjadi tidak maksimal. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gerungan (2004:196) yang 

menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi orang tua tentulah berpengaruh 

terhadap perkembangan anak-anak, apabila diperhatikan bahwa dengan adanya 

perekonomian yang baik, lingkungan material yang dihadapai anak di dalam 

keluarganya itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk 

mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan 

apabila tidak ada prasarananya. Hubungan orang tuanya hidup dalam status sosial 

ekonomi serba berkecukupan dan kurang mengalami tekanan-tekanan 

fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. Orang 

tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anak-
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anaknya apabila ia tidak dibebani dengan masalah-masalah kebutuhan primer 

kehidupan manusia. 

Setinggi apapun dorongan dalam diri siswa untuk melakukan berbagai 

aktivitas pendidikan jasmani tetapi apabila kemampuan orang tua untuk 

membiayai pendidikan mereka terbatas, maka keinginan tersebut akan terhambat, 

karena untuk menempuh pendidikan mutlak diperlukan dana (pendapatan orang 

tua) untuk membayar biaya pendidikan seperti membayar SPP, uang gedung, 

membayar sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang (buku, transportasi, 

pakaian, kesehatan dan lain-lain) yang tidak semua orang tua siswa mampu 

memenuhinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wasty Soemanto (2003:205) yang 

menyatakan bahwa : walaupun minat yang ada dalam diri anak atau siswa sangat 

kuat jika kondisi sosial ekonomi orang tuanya kurang mendukung, maka akan 

menghambat minat anak dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang baru dalam kategori cukup. 

2. Minat pada pendidikan jasmani siswa siswa kelas V dan VI SD Negeri 15 

Mulyoharjo Pemalang dalam kategori baik. 

3. Ada hubungan yang signifikan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan minat 

pada pendidikan jasmani siswa  kelas V dan VI SD Negeri 15 Mulyoharjo 

Pemalang.   

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengingat kondisi sosial ekonomi orang tua berhubungan dengan minat siswa 

pada pendidikan jasmani, maka orang tua hendaknya berusaha untuk 

meningkatkan kondisi sosial ekonominya, khususnya tingkat pendapatannya 

dengan bekerja lebih giat lagi dan mencari pekerjaan tambahan diluar 

pekerjaan yang salami ini ditekuni agar kondisi ekonomi keluarganya dapat 
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semakin baik sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya 

terutama kebutuhan untuk sekolah anak-anaknya. 

2. Bagi siwa hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan 

minat siswa pada pendidikan jasmani walaupun kondisi sosial ekonomi orang 

tua berada dalam kategori cukup, karena pendidikan jasmani memiliki peranan 

penting bagi dirinya bukan hanya sekedar untuk menjaga kebugaran tubuh 

tetapi juga dapat digunakan mengembangkan bakat olahraga. 

3. Bagi sekolah  

Untuk para pengajar harus lebih kreatif dan mempunyai inovasi serta sekoklah 

harus memenuhi kebutuhan siswa dalam hal ini alat atau alat media untuk 

memudahkan siswa. 
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INSTRUMEN UJI COBA. 

 

Assalamualaikum wr wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya meminta maaf telah 

mengganggu waktuadik – adik semua maksud dan   kedatangan saya adalah untuk  

meminta bantuan  adik – adik untuk berkenan mengisi angket ini dimana hasil angket ini 

akan saya gunakan sebagai tugas akhir studi saya dalam bentuk skripsi maka dalam 

menjawab pertanyaan saya mohon agar bersunnguh – sungguh sesuai dengan hati 

nurani adik – adik semuanya, terima kasih atas kerjanya. Wassalamualaikum wr.wb.  

Nama siswa :  

Kelas :   

Adapun cara pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut : 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar menurut anda dari lima jawaban 

dibawah ini  

B. Jika dalam jawaban membutuhkan alasan maka isilah alasan tersebut pada 

kolom alasan  

1. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang  guru penjas saudara apakah 

sudah mengajar dengan baik? 

a. Ya, sangat baik  

b. Ya, cukup baik  

c. Ya, kurang baik  

d. Ya, tidak baik  

e. Tidak baik sama sekali  

               Alasan ……………………………………………………………… 

2. Faktor apakah  yang membuat kamu  suka dengan guru penjas anda?  

a. Karena beliau ganteng  

b. Karena beliau perhatian dengan murid  
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c. Karena beliau mengajar dengan baik  

d. Jawaban A dan B benar  

e. Semua jawaban benar   

           Alasan ………………………………………………………………… 

3. Seberapa penting pendidikan olahraga munurut kamu ?  

a. Sangat penting  

b. Cukup penting  

c. Kurang penting  

d. Tidak penting  

e. Biasa – biasa saja  

Alasan ………………………………………………………………...... 

4. Manfaat apakah yang telah kamu peroleh jika pintar olahraga? 

a. Mempunyai banyak teman  

b. Selalu diikut sertakan dalam setiap olahraga  

c. Ada pandangan dari masyarakat  

d. Jawaban A dan B benar  

e. Semua jawaban benar  

Alasan …………………………………………………………………… 

5. Dari beberapa manfaat olahraga manakah yang merupakan keutamaan 

manfaat olahraga dibawah ini?   

a. Menyehatkan badan  

b. Terhindar dari penyakit  

c. Tubuh menjadi kuat  

d. Jawaban A dan b benar  

e. Semua jawaban benar  

Alasan ………………………………………………………………… 

6. Apakah kamu suka berolahraga?  

a. Sangat suka  

b. Suka  

c. Kurang suka  

d. cukup suka  
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e. tidak suka sama sekali  

Alasan ……………………………………………………………………… 

7. perbedaan apakah yang sangat menonjol antara olahraga di sekolah dan diluar 

sekolah? 

a. Olahraga disekolah tidak bebas  

b. Olahraga di sekolah kurang menyenangkan  

c. Guru olahraga disekolah kurang baik di banding dengan di klub  

d. Olahraga di sekolah lebih murah di banding di klub  

e. Semua jawaban benar 

Alasan ……………………………………………………………… 

8. Banyak cabang olahraga g ada disekolah apakah anda semua suka dengan 

cabang olahraga?  

a. Ya, saya suka semua  

b. Ya,saya cukup suka  

c. Ya, saya kurang suka  

d. Saya tidak suka  

e. Saya tidak suka berolahraga  

Alasan ……………………………………………………………………… 

9. Cabang olahraga apakah yang kamu sukai di sekolah?  

a. Sepak bola dan sepak takraw  

b. Bola kasti dan bola voli  

c. Bola basket dan lari 

d. Lempar lembing  

e. Semua saya suka  

Alasan……………………………………………………………………… 

10. Di dalam sekolah kamu apakah mempunyai  fasilitas olahraga yang 

memadai?  

a. Sangat memadai  

b. Memadai  

c. Cukup memadai  
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d. Kurang memadai  

e. Tidak memadai  

Alasan …………………………………………………………… 

11. Dalam kegiatan berolahraga apakah kamu selalu serius dalam 

melaksanakan gerkan olahraga?  

a. Sangat serius  

b. Serius  

c. Cukup serius  

d. Kurang serius  

e. Tidak serius  

Alasan…………………………………………………..... 

12. Dalam keluarga kamu apakah ayah atau saudara kamu suka berolahraga?  

a. Sangat suka  

b. Suka  

c. Kurang suka  

d. Cukup suka  

e. Tidak suka sama sekali  

Alasan …………………………………………………… 

13. Apakah orang tua kamu suka berolahraga?  

a. Sangat suka  

b. Suka  

c. Kurang suka  

d. Cukup suka  

e. Tidak suka  

Alasan …………………………………………………… 

14. Seberapa besar peran orang tua kamu dalam kegiatan olahraga?  

a. Sangat besar  

b. Cukup  

c. Kurang  

d. Tidak  

e. Biasa – biasa saja  
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Alasan ………………………………………………………… 

15. Apakah olahraga yang kamu sukai sama dengan keluarga kamu?  

a. Tidak sama  

b. Sama  

c. Tidak semua  

d. Saya tidak suka berolahraga  

Alasan ………………………………………………………………………  

16. Manfaat apakahy ang kamu peroleh jika pintar berolahraga dimasyarakat? 

a. Disukai semua orang  

b. Selalu diikut sertakan dalam perlombaan  

c. Ada rasa kebanggaan tersendiri  

d. Memperoleh banyak teman  

e. Semua jawaban benar  

Catatan  

a. Jika dalam menjawaban memerlukan alasan maka isilah jawaban kamu pada 

kolom alasan 

b. Selamat mengerjakan   
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Assalamualaikum wr wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya meminta maaf telah 

mengganggu waktuadik – adik semua maksud dan   kedatangan saya adalah untuk  

meminta bantuan  bapak dan ibu  untuk berkenan mengisi angket ini dimana hasil 

angket ini akan saya gunakan sebagai tugas akhir studi saya dalam bentuk skripsi maka 

dalam menjawab pertanyaan saya mohon agar bersunnguh – sungguh sesuai dengan 

hati nurani bapak dan ibu, terima kasih atas kerjanya. Wassalamualaikum wr.wb.  

                      Nama orang tua : 

                       Ibu   : 

                       Bapak   : 

Adapun cara pengisian angket ini adalah sebagai berikan ;  

a.  Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda benar dari lima 

jawaban dibawah ini 

b. Jika dalam pertayaan membutuhkan alasan maka alasan diisi 

pada kolom alasan 

1. Apakah ibu bekerja dan membantu perekonomian keluarga? 

a. Ya bekerja dan sangat membantu  

b. Ya bekerja dan cukup membantu  

c. Ya bekerja dan tidak terlalu membantu  

d. Ya bekerja dan tidak membantu  

e. Tidak bekerja dan tidak membantu  

Alasan ……………………………………………………………….. 

2. Apakah penghasilan anda  mencukupi kebutuhan keluarga setiap hari? 

a. Sangat cukup 

b. Cukup  

c. Pas – pasan  

d. Kurang membantu  

Lampiran 2 



 65 

e. Sangat tidak cukup   

Alasan ………………………………………………………………. 

3. Dari salah satu jawaban dibawah  mana yang tepat dengan  pekerjaan ibu ? 

a. Pedagang  

b. PNS 

c. Buruh  

d. Ibu rumah tangga   

e. Serabutan  

Alasan ……………………………………………………………. 

4. Dari pernyataan dbawah ini mana yang cocok dengan  pekerjaan anda ( 

ayah) ?  

a. Ayah saya bekerja sebagai Pedagang  

b. Ayah saya bekerja sebagai PNS 

c. Ayah saya beketrja sebagai Buruh  

d. Ayah saya tidak bekerja /Pengannguran  

e. Ayah saya tidak punya pekerjaan tetap /Serabutan  

Alasan …………………………………………………………… 

5. Apakah ibu dan bapak bekerja? 

a. Bekerja  semua  

b. Ayah saja yang bekerja  

c. Hanya ibu yang bekerja  

d. Tidak bekerja  

e. Terkadang bekerja  

Alasan …………………………………………………………… 

6. Berapakah jumlah anggota keluarga anda?  

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. 7  

Alasan ………………………………………………………….. 
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7. Dari jawaban nomor 6 ada berapa anak yang masih sekolah? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Tidak ada  

Alasan …………………………………………………………… 

8. Dari jawaban nomor 6 berapakah jumlah anak yang tidak sekolah ? 

a. Ada, 1 

b. Ada, 2 

c. Ada, 3 

d. Ada, 4 

e. Tidak ada  

Alasan ……………………………………………………….. 

9. Dari jawaban nomor 6 berapakah anak yang tidak sudah bekerja?  

a. Ada, 1 

b. Ada, 2 

c. Ada, 3 

d. Ada, 4 

e. Tidak ada  

Alasan ……………………………………………………….. 

10. Apakah tempat tinggal anda cukup untuk menampung seluruh kelarga 

anda ? 

a. Sangat cukup 

b. Cukup  

c. Kurang  

d. Tidak  

e. Pas – pasan  

Alasan …………………………………………………………. 

11. Bahan apa yang digunakan dalam pembuatan rumah anda?  

a. Batu bata( tembok )  
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b. Kayu  

c. Semi permanen tembok  

d. Geribik  

e. Kayu dan geribik  

Alasan …………………………………………………………. 

12. Dalam kegiatan sehari – hari sarana transportasi apa yang digunakan oleh 

anda? 

a. Jalan kaki  

b. Sepeda ontel 

c. becak 

d. motor pribadi 

e. mobil pribadi 

Alasan …………………………………………………………. 

13. Selain rumah kekayaan apalagi yang dimiliki yang nilainya penjualanya 

tetap bahkan meningkat?  

a. Sawah  

b. Tanah  

c. Kos – kosan  

d. Ternak  

e. Tidak punya  

Alasan ………………………………………………………. 

14. Apakah rumah yang ditempati cukup nyaman ?  

a. Nyaman sekali  

b. Nyaman  

c. Cukup nyaman  

d. Kurang nyaman  

e. Tidak nyaman sama sekali  

Alasan ………………………………………………………. 

15.  Dalam keluarga anda apakah ada tanggungan selain anak istri ?  

a. Ada nenek  

b. Ada kakek  

c. Ada saudara  

d. Ada nenek dan kakek  
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e. Tidak ada  

Alasan ……………………………………………………….. 

 

Catatan :  

a. Jika dalam pengisian jawaban membutuhkan alasan maka isilah alasan tersebut 

pada kolom alasan  

b. Selamat mengerjakan  
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DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN 
 

No. 
Kode 
Res. 

Kondisi Sosial Ekonomi Orang 
Tua (X) 

Minat Pada Pendidikan Jasmani 
(Y) 

Skor % Krit. Skor % Krit. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

R-01 
R-02 
R-03 
R-04 
R-05 
R-06 
R-07 
R-08 
R-09 
R-10 
R-11 
R-12 
R-13 
R-14 
R-15 
R-16 
R-17 
R-18 
R-19 
R-20 
R-21 
R-22 
R-23 
R-24 
R-25 
R-26 
R-27 
R-28 
R-29 
R-30 
R-31 
R-32 
R-33 

56 
58 
32 
55 
30 
47 
49 
43 
47 
56 
70 
52 
29 
44 
30 
42 
57 
36 
46 
42 
44 
46 
44 
42 
48 
55 
36 
39 
54 
52 
43 
38 
51 

74.67 
77.33 
42.67 
73.33 
40.00 
62.67 
65.33 
57.33 
62.67 
74.67 
93.33 
69.33 
38.67 
58.67 
40.00 
56.00 
76.00 
48.00 
61.33 
56.00 
58.67 
61.33 
58.67 
56.00 
64.00 
73.33 
48.00 
52.00 
72.00 
69.33 
57.33 
50.67 
68.00 

B 
B 

KB 
B 

KB 
CB 
CB 
CB 
CB 
B 
SB 
B 

KB 
CB 
KB 
CB 
B 

KB 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
B 

KB 
KB 
B 
B 

CB 
KB 
CB 

72 
66 
63 
66 
47 
55 
71 
71 
64 
64 
74 
62 
43 
58 
46 
49 
62 
64 
60 
57 
55 
50 
42 
46 
44 
64 
59 
57 
54 
56 
37 
36 
45 

90.00 
82.50 
78.75 
82.50 
58.75 
68.75 
88.75 
88.75 
80.00 
80.00 
92.50 
77.50 
53.75 
72.50 
57.50 
61.25 
77.50 
80.00 
75.00 
71.25 
68.75 
62.50 
52.50 
57.50 
55.00 
80.00 
73.75 
71.25 
67.50 
70.00 
46.25 
45.00 
56.25 

SB 
B 
B 
B 

CB 
B 

SB 
SB 
B 
B 

SB 
B 

CB 
B 

CB 
CB 
B 
B 
B 
B 
B 

CB 
CB 
CB 
CB 
B 
B 
B 

CB 
B 

KB 
KB 
CB 

Rata-rata 45.85 61.13 CB 56.33 70.42 B 

Distribusi Frekuensi 

Sangat baik 1 4 

Baik 9 17 

Cukup baik 15 10 

Kurang baik 8 2 

Tidak baik 0 0 

Distribusi Persentase 

Sangat baik 3.03% 12.12% 

Baik 27.27% 51.52% 

Cukup baik 45.45% 30.30% 

Kurang baik 24.25% 6.06% 

Tidak baik 0.00% 0.00% 
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33 33

45.8485 56.3333

9.29758 10.30372

.097 .103

.065 .090

-.097 -.103

.557 .590

.915 .877

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

X Y

Deskriptip Data Hasil  Penelitian  

Deskripsi Data Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

45.85 46 42 9,3 29 70 

Sumber: Data penelitian tahun 2011    
Deskripsi Data Minat Siswa  Terhadap Penjas  

Mean Median Mode 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

56,33 57 64 10,3 36 74 

Sumber: Data penelitian tahun 2011  
Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

Sumber: Data penelitian tahun 2011  

Uji Homogenitas Data 

 X Y 

Chi-Square 

df 

 

Asymp.Sig. 

5.818 

20 

.999 

8.455 

23 

.997 

 

a.21 cells ( 100%)have expected frequensi less than 5. The minimum 

expected cell frequensi is 1.6 

b. 24 cell ( 100 %) have expected frequensi less than 5. The minimum 

expected cell frequensiis 1.4 
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.518 .268 .244 8.95734

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

30.035 7.963 3.772 .001

.574 .170 .518 3.368 .002

(Constant)

X

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Analisis korelasi antara Kondisi Sosial ekonomi Orang Tua dengan       

terhadap Minat   Pendidikan jasmani  
 

 Kondisi social 

ekonomi 

orang tua  

Minat siswa  

terhadap penjas  

Kondisi social ekonomi  person correlation  

orang tua                         Sig.(2- tailed) 

   

                                             N 

1 

  

 

33 

0,518  

0,002 

 

33 

Minat terhadap Penjas        person correlation  

                                            Sig.(2- tailed) 

   

                                             N 

0,518 

0,002 

 

33 

1  

 

 

33 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach s Alpha N  of Item  

.849  16 

 

Koefisien Korelasi 

 

 

 

a. Predictors ( constant) x 
 

                                   Coefficientsª 
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Anova b  

Model  Sum of 

Square  

 

df Mean 

Square  

F  Sig  

      Regresiaon  

      Residual  

      Total  

 

910,083 

2487,250 

3397,333 

1 

31 

32 

910,083 

80,234 

 

11,343 ,002ª 

a.predictor ( contant) X 
b.Dependen Variabel : Y 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 R-01 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5 3 2 3 5 2 56 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 72

2 R-02 5 1 3 3 5 5 5 3 2 4 5 4 3 5 5 58 5 2 5 2 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 3 66

3 R-03 1 3 2 1 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 1 32 5 4 5 4 3 4 5 5 2 3 5 4 4 1 4 5 63

4 R-04 4 4 3 5 5 4 4 2 3 3 4 2 5 5 2 55 5 3 5 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 1 4 4 66

5 R-05 1 1 2 3 4 2 3 2 1 1 3 1 1 2 3 30 5 3 5 2 1 2 2 3 1 2 4 3 3 3 5 3 47

6 R-06 5 3 1 3 4 3 5 4 4 1 5 4 1 2 2 47 5 3 5 2 5 4 5 3 4 2 4 2 2 1 5 3 55

7 R-07 5 2 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 1 49 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 71

8 R-08 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 2 2 1 43 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 71

9 R-09 4 4 4 5 5 2 2 1 2 4 5 3 1 4 1 47 5 3 5 4 5 5 2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 64

10 R-10 4 4 5 3 5 3 4 5 2 4 5 3 2 4 3 56 5 3 5 2 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 3 64

11 R-11 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 70 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 74

12 R-12 5 2 2 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 52 5 3 5 4 5 5 2 5 1 5 5 3 3 3 5 3 62

13 R-13 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 1 2 1 29 5 1 4 1 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 1 43

14 R-14 1 3 2 3 4 4 1 5 1 1 5 4 1 4 5 44 5 3 5 5 3 5 5 5 1 5 3 3 1 2 4 3 58

15 R-15 2 1 3 1 2 2 3 1 1 4 3 1 1 4 1 30 4 2 4 4 1 2 3 5 1 3 3 2 2 4 3 3 46

16 R-16 2 3 2 5 4 3 3 1 1 4 3 4 1 4 2 42 4 3 1 4 5 4 3 3 3 4 4 1 1 2 3 4 49

17 R-17 5 4 2 3 4 4 5 3 3 4 5 4 2 4 5 57 5 4 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 62

18 R-18 3 3 2 3 1 2 4 3 5 1 2 2 2 1 2 36 5 3 5 4 5 5 2 5 4 5 5 3 2 5 3 3 64

19 R-19 1 3 2 3 4 2 5 5 1 4 4 4 1 2 5 46 4 3 5 5 5 4 1 5 1 4 4 2 5 5 4 3 60

20 R-20 3 3 3 3 5 2 3 5 1 4 2 4 1 2 1 42 4 3 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 5 4 3 5 57

21 R-21 1 3 5 3 4 3 4 5 1 4 3 3 1 3 1 44 4 3 4 2 1 4 5 4 3 3 3 5 2 4 4 4 55

22 R-22 5 3 5 5 1 3 2 2 2 3 3 4 1 2 5 46 4 3 4 2 3 4 3 4 1 4 4 4 1 1 4 4 50

23 R-23 1 3 2 3 4 3 4 5 1 4 1 4 1 4 4 44 2 3 4 4 1 4 3 4 2 3 3 2 1 1 3 2 42

24 R-24 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 4 2 42 4 3 4 2 4 2 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 46

25 R-25 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 48 4 3 4 2 1 4 1 4 1 3 4 2 2 4 4 1 44

26 R-26 5 3 2 3 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 3 55 5 3 5 4 1 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 1 64

27 R-27 1 1 2 4 3 3 1 1 1 5 2 4 1 4 3 36 4 3 5 4 5 4 1 5 1 4 4 4 3 4 5 3 59

28 R-28 5 2 2 2 3 1 3 1 1 4 1 4 1 4 5 39 4 4 4 5 1 4 4 4 3 3 5 3 1 4 3 5 57

29 R-29 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 54 5 3 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 4 4 5 1 54

30 R-30 4 5 2 3 4 2 5 2 2 5 3 3 4 5 3 52 4 3 5 4 5 3 4 5 3 3 3 2 2 1 5 4 56

31 R-31 4 3 1 4 4 1 3 3 3 4 3 3 1 3 3 43 2 1 3 1 1 4 3 4 3 3 3 3 1 1 3 1 37

32 R-32 1 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 1 3 1 38 3 2 3 1 1 3 2 4 3 3 3 2 1 1 3 1 36

33 R-33 4 4 2 3 5 3 5 3 3 4 3 3 4 2 3 51 4 3 4 4 1 2 3 4 2 3 3 2 2 1 3 4 45

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

No.
Kode 

Res.

Mnat pada Pendidikan Jasmani (Y)Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X)
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Gambar  1 siswa SD N Mulyoharjo Pemalang 

 

Gambar siswa  SD MUlyoharjo sedang mengerjakan soal dari peneliti 
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Gambar  2. Siswa ketika mengerjakan soal  kuisoner di SD  N 15 Mulyoharjo Pemalang 

 

Gambar siswa SD N 15 Mulyoharjon Pemalang yang sangat semangat mengerjakan 

kuisoner. 
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Gambar 5. Peneliti sedang menerangkan tentang kuisoner yang akan di berikan pada 

siswa 

 

Gambar 6 para siswa sedang berkonsentrasi  mendengarkan peneliti menerangkan 
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Gambar  siswa saat menerima penjelasan peneliti mengenai cara pengisian kuisoner 

 

gambar siswa pada saat menerima lembar soal  
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