
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR  

DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA  

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII  

SMP NEGERI 1 JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN AJARAN 2008 / 2009 

 

SKRIPSI 

 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh  

Sari Wahyu Untari 

3301402122 

 

 
 
 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 
 

  Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

Panitia ujian skripsi pada : 

Hari  :  

Tanggal : 

 

 

 

Pembimbing I       Pembimbing II 

 

Drs. Sugiarto       Drs. FX. Sukardi 
NIP.130324048      NIP. 130521374 
 

 

    Mengetahui, 

    Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 

 

    Drs. Bambang Prishardoyo,M.Si  
    NIP.131993879 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

HALAMAN PENGESAHAN 
 
 

  Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada : 

  Hari  : Senin  

  Tanggal : 10 Agustus 2009 

 

Penguji Skripsi 

 

 

Dra. Hj Suci Hatiningsih DWP, M.Si 
NIP.132158718 

 

Anggota I        Anggota II 

 

 

Drs. Sugiarto        Drs. FX. Sukardi 
NIP.130324048       NIP.130521374 

 

Mengetahui : 

Dekan, 

 

 

Drs. Agus Wahyudin, M.Si 
NIP.131658236 

 



 iv

PERNYATAAN 
 

 
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar- benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya 

pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang,    Agustus 2009  

 

Sari Wahyu Untari 
NIM.3301402122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

MOTTO 
 

 Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan (Q.S Al Insyirah: 6) 

 Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S. Ar Ra’d:11) 

 Orang yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk 

mencari ilmu yang tidak diamalkan sehingga ia akan kehilangan kelezatan dunia 

dan kebaikan akhirat ( Imam Ibnul Jauzi ) 

 

PERSEMBAHAN 

 Karya ini aku persembahkan untuk : 

1. Ayah Bundaku yang selalu mengiringi 

langkahku dengan doa 

2. Adekku Hanung, keluarga besar Juwangi dan 

keluarga besar Sawit Boyolali 

3. Yang selalu membangkitkan semangatku, 

Yayahku 

4. Sahabat terkasihku, Mb HaYana, cah Oriza 2 

:Melisa, Lelly, Katin, Erlis, Erlin, Tya, Yeni, 

Pipit, Heti 

 
 



 vi

SARI 
 
 

Untari, Sari Wahyu. 2009. Pengaruh Motivasi Belajar Dan Kondisi Sosial Ekonom 
Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. 
Sugiarto. Pembimbing II. Drs. FX. Sukardi.83 h. 
 
Kata Kunci : Motivasi belajar, kondisi sosial ekonomi, hasil belajar 
 
 Hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali 
pada mata pelajaran IPS kurang optimal, terbukti dari 38 siswa (53,6%) belum 
mencapai nilai menurut KKM( Kriteria Ketuntasan Minimum) sehingga untuk 
mencapai kriteria tersebut maka siswa diharuskan mengikuti ujian ulang. Hasil 
belajar yang kurang optimal tersebut perlu diteliti faktor- faktor yang 
mempengaruhinya. Motivasi belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari siswa, sehingga diprediksi kedua faktor tersebut 
memberikan kontribusi terhadap hasil belajar yang dicapai. Ini dibuktikan dengan 
pengamatan di lapangan banyak siswa ketika diberi tugas oleh guru kadang tidak 
dikerjakan, tugas dikumpulkan tidak tepat waktu dan mudah putus asa ketika diberi 
tugas yang sulit. Selain itu kondisi sosial ekonomi yang berbeda- beda pada tiap 
siswa juga diasumsikan mempengaruhi hasil belajar  
 Sampel penelitian ini sebanyak 71 siswa. Variabel yang diteliti yaitu motivasi 
belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah hasil belajar siswa yang diambil dengan menggunakan teknik 
dokumentasi. 
 Berdasarkan analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh positif dan 
signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Juwangi Kabupaten Boyolali, dibuktikan dengan hasil uji parsial diperoleh thitung = 
4,267 dengan probabilitas 0,000 < 0,05. Hasil uji parsial yang kedua menunjukkan 
ada pengaruh positif dan signifikan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil 
belajar dibuktikan dari uji parsial diperoleh thitung = 3,158 dengan probabilitas 
0,002<0,05. Secara simultan ada pengaruh motivasi belajar, kondisi sosial ekonomi 
orang tua terhadap hasil belajar siswa, dibuktikan dengan uji simultan diperoleh 
Fhitung sebesar 21,781 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Pengaruh 
motivasi belajar terhadap hasil belajar sebesar 24,01 %, pengaruh kondisi sosial 
ekonomi orang tua terhadap hasil belajar sebesar 12,82 %. Pengaruh motivasi 
belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua secara bersama- sama terhadap hasil belajar 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali sebesar 39,00%. 
 Disimpulkan bahwa motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar secara simultan yang berarti 
semakin tinggi tingkat motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua maka 
hasil belajarnya juga akan semakin baik pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi 
Kabupaten Boyolali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Menurut Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ( 1 ) pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memerlukan perhatian tersendiri 

dalam pembangunan nasional yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, 

karena dengan pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang unggul untuk dapat menjadikan modal utama dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Pembangunan adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan nasional. 

Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan 

Undang- Undang Dasar 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang (UUD 1945 pasal 31 ayat 
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2). Oleh karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat maupun 

pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

pendidikan.  

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara seperti yang 

tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang 

menyatakan bahwa: “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan 

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya ”. Namun kenyataannya tidak setiap orang dapat menikmati dunia 

pendidikan seperti yang mereka harapkan. 

Di era globalisasi seperti sekarang ini masa depan bangsa Indonesia 

ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu sekolah sebagai lembaga pendidikan 

dituntut untuk selalu meningkatkan mutu sekolah itu sendiri guna 

mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas sesuai dengan 

kerangka pendidikan nasional. 

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut, pemerintah 

berusaha melakukan perbaikan- perbaikan agar mutu pendidikan meningkat. 

Diantaranya dengan perbaikan kurikulum, penataran bagi guru- guru, 

penyempurnaan buku- buku pelajaran, dan penambahan alat peraga. Perbaikan- 

perbaikan tersebut tidak ada artinya tanpa dukungan dari guru, orang tua murid 

dan masyarakat yang turut serta dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan 

penting. Peranan guru dalam proses pembelajaran belum dapat digantikan oleh 

mesin, radio, tape recorder, ataupun oleh komputer yang paling modern 
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sekalipun. Masih terlalu banyak unsur manusiawi seperti sikap, perasaan, 

motivasi, kebiasaan dan lain- lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses 

pembelajaran yang tidak dapat dicapai alat- alat tersebut. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, berbagai upaya 

dilakukan yaitu dengan peningkatan motivasi belajar. Dalam hal belajar, siswa 

akan berhasil kalau dalam dirinya sendiri ada keinginan atau kemauan untuk 

belajar. Keinginan atau kemauan inilah yang disebut motivasi. Motivasi adalah 

dorongan mental yang mampu memberikan semangat belajar yang berbeda- 

beda. Ada siswa yang cukup diberikan dorongan saja oleh guru, kemudian ada 

juga yang harus diberikan dorongan dari keluarga dan masyarakat untuk 

menumbuhkan minat atau semangat belajar. Semua itu tergantung dari diri 

pribadi siswa, seberapa besar motivasi yang mampu menggerakkan atau 

memberikan dorongan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

Dalam motivasi belajar terkandung adanya cita- cita maupun aspirasi 

siswa. Ini diharapkan siswa mendapat motivasi belajar sehingga siswa mengerti 

terhadap apa yang menjadi tujuan dalam belajar. Disamping itu, keadaan siswa 

yang sehat secara jasmani dan rohani dalam belajar akan menyebabkan siswa 

tersebut bersemangat dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas dengan 

baik, kebalikan dengan siswa yang sakit, ia tidak mempunyai gairah belajar. 

Motivasi berhubungan dengan kebutuhan, motif dan tujuan. Hal tersebut 

sangat  mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Motivasi penting bagi proses 

belajar, karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta 

memiliki tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan individu. 
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Motivasi belajar tidak sama antara siswa yang satu dengan yang lain, dan 

motivasi dalam diri seseorang tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah, bahkan 

pada suatu saat motivasi belajar dapat hilang sama sekali. 

Menurut Biggs & Teffler dalam Setyowati (2008:3) motivasi belajar pada 

siswa dapat lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan 

melemahkan kegiatan, sehingga mutu hasil belajar akan rendah. Oleh karena itu 

motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus menerus. Dengan tujuan 

agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, sehingga hasil belajar yang 

diraih akan optimal. 

Motivasi atau dorongan anak untuk belajar haruslah didukung 

sepenuhnya, baik oleh sekolah maupun keluarga. Proses belajar mengajar akan 

terwujud dengan baik apabila didukung peran serta seluruh penyelenggara 

pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi masyarakat. 

Sedangkan orang tua akan memberikan dorongan kepribadian anak untuk tekun 

dan rajin belajar.  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal 

dari diri siswa maupun dari luar siswa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Clark yang dikutip dari  Nana Sudjana ( 2002 : 39 ) bahwa hasil belajar di 

sekolah 70 % dipengaruhi oleh siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. 

Kemampuan yang dimiliki siswa merupakan faktor dari dalam diri siswa. 

Sedangkan lingkungan merupakan faktor dari luar siswa atau merupakan 

pendukung. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam hal peningkatan hasil 

belajar siswa, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. 
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SMPN 1 Juwangi Kabupaten Boyolali merupakan sekolah negeri pada 

jenjang menengah pertama dan pada tingkatan yang pertama. SMPN 1 Juwangi 

Kabupaten Boyolali pada kelas VII ini terdapat 6 kelas, yang masing- masing 

kelas berjumlah 40 siswa. Menurut pengamatan di lapangan dari banyaknya 

siswa tersebut, masih banyak yang mengalami kesulitan belajar, terlihat dari 

adanya siswa- siswa yang enggan belajar dan tidak semangat dalam menerima 

pelajaran di kelas. Siswapun banyak yang belum aktif dalam mengerjakan soal 

latihan yang diberikan. Sehingga hasil belajarnyapun menjadi rendah padahal 

selama ini sudah banyak fasilitas- fasilitas yang diberikan guna mendukung 

prasarana demi kelancaran dalam proses pembelajaran. 

Berbicara masalah pendidikan, khususnya dalam hal hasil belajar, sosok 

guru sering dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas 

pendidikan. Padahal bukan guru saja yang menjadi faktor penentu melainkan 

orang tua juga ikut menentukan, karena pada dasarnya pendidikan anak yang 

pertama dan utama adalah orang tua dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan 

kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia sebagai media interaksi 

dengan kelompok sosial lainnya ( masyarakat ). 

Di dalam sebuah keluarga, orang tua adalah pihak yang paling 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Disini fungsi orang tua adalah 

sebagai pelindung, perawat, pendidik, pelaku terhadap seluruh anggota keluarga 

termasuk penanggung jawab pendidikan anak- anaknya. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kondisi sosial ekonomi orang tua. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah suatu keadaan sosial ekonomi yang 
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menyangkut tentang kedudukan dan penghasilan seseorang atau keluarga dalam 

masyarakat serta usaha  untuk menciptakan barang dan jasa demi terpenuhinya 

kebutuhan baik jasmani maupun rohani. 

Keadaan ekonomi mempunyai peranan penting terhadap perkembangan 

anak, bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan materiil yang 

dihadapi anak di dalam keluarganya itu lebih luas, anak mendapat kesempatan 

yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam- macam kreatifitas yang tidak 

bisa dikembangkan apabila tidak ada fasilitasnya. Orang tua dapat mencurahkan 

perhatian lebih dalam kepada pendidikan anaknya apabila tidak disulitkan 

dengan perkara kebutuhan- kebutuhan primer kehidupan manusia, walaupun 

demikian demikian status sosial ekonomi bukan merupakan faktor mutlak dalam 

perkembangan sosial karena hal ini tergantung kepada sikap orang tua dan 

bagaimana corak interaksi di dalam keluarganya.(Gerungan, 2004: 197 ) 

Namun pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai kondisi 

ekonomi yang kuat tetapi ada juga yang lemah. Kondisi sosial biasanya dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu golongan kelas sosial atas, golongan kelas sosial 

menengah, dan golongan kelas sosial bawah. 

Golongan kelas sosial atas terdiri dari kelompok orang kaya yang dengan 

leluasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan secara berlebihan. 

Golongan kelas sosial menengah terdiri dari kelompok orang yang berkecukupan 

yang sudah bisa memenuhi kebutuhan primer ( pokok ) dari sandang, papan, 

pangan. Golongan kelas sosial bawah terdiri dari kelompok orang miskin yang 

masih belum bisa memenuhi kebutuhan primer. 
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Anak yang hidup dalam lingkungan sosial ekonomi yang memadai 

idealnya dapat melakukan kegiatan belajar yang maksimal sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang bagus. Hal ini berlaku sebaliknya bahwa anak yang  

hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai tidak dapat 

melakukan kegiatan secara maksimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

hasil belajar yang kurang bagus. ( Dewi, 2003 : 7 ) 

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang berasal 

dari orang tua yang kondisi sosial ekonominya rendah dapat lebih berhasil dalam 

pendidikannya. Sebab dengan melihat kondisi sosial ekonomi orang tuanya, 

mereka mempunyai kesadaran untuk terlepas dari keadaan ekonomi yang kurang 

mampu ( miskin ) dengan cara belajar yang keras dan berusaha semaksimal 

mungkin agar cita- citanya dapat tercapai dan menjadi orang sukses. 

Kenyataan- kenyataan diatas membuktikan betapa pentingnya motivasi 

belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap siswa. Guru sebagai 

motivator siswa sangat berkepentingan dengan keadaan tersebut. Guru 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar dan dapat memaklumi 

keadaan sosial ekonomi orang tua siswa yang berbeda- beda. Kondisi sosial 

ekonomi orang tua merupakan motivasi ekstrinsik anak yang pada gilirannya 

akan mempengaruhi proses psikologis anak dalam mentransfer ilmu. 

Rendahnya motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua pada 

gilirannya akan mempengaruhi hasil belajar. Hal inilah yang terjadi di SMP 

Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali. Dari pengamatan di lapangan, siswa 

ketika diberi tugas oleh guru kadang tugas tersebut tidak dikerjakan, tugas tidak 
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dikumpulkan tepat waktu dan mudah putus asa ketika diberi tugas dengan alasan 

sulit. Begitu juga menurut guru pamong, bahwa kondisi ekonomi keluarga 

mereka yang kurang mampu inilah yang mungkin mempengaruhi hasil belajar 

mereka.  

Bimbingan dan Konseling sekolah memberikan data tentang kondisi 

perekonomian orang tua siswa kelas VII yang sebagian besar berasal dari 

kalangan golongan menengah kebawah.dari keseluruhan populasi siswa kelas  

VII yang berjumlah 240. Berikut ini data pekerjaan orang tua siswa kelas VII 

SMPN 1 Juwangi Kabupaten Boyolali : 

Tabel 1. Data pekerjaan orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi 
Kabupaten Boyolali 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 
2    
3 
4 
5 
6 
7 

PNS  
Wiraswasta 
Petani 
Buruh 
Pedagang 
Swasta 
Lain- lain 

11 
35 
24 
85 
15 
52 
18 
 
 

 Jumlah 240 

Sumber : Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Juwangi 2008-2009 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kecenderungan jenis pekerjaan 

orang tua siswa yang dominan adalah buruh dan swasta. Jenis pekerjaan swasta 

dengan wiraswasta memiliki pengertian berbeda. Swasta disini adalah orang 

yang bekerja pada perusahaan bukan milik pemerintah. Wiraswasta merupakan 

orang yang membuka usaha sendiri ( Alwi,2002:127 ) 
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Keberhasilan seseorang siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya masih ada siswa yang harus mengikuti 

ujian remidi. Sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum SMP seorang siswa 

yang belum mencapai nilai menurut KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimum ) 

siswa dikatakan belum tuntas maka siswa tersebut diharuskan mengikuti ujian 

ulang atau remidi yang waktunya sudah di tentukan oleh guru yang 

bersangkutan. Melihat hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih 

dalam terkait dengan sesuatu  yang mempengaruhi hasil belajar yang di peroleh 

siswa kelas VII. 

Masalah pendidikan anak dalam hal ini siswa, faktor motivasi belajar dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua siswa tidak dapat dilepaskan. Motivasi belajar 

siswa sangatlah penting bagi keberhasilannya dalam belajar sedangkan kondisi 

sosial ekonomi orang tua juga memberikan peran yang penting, karena 

kenyataannya menunjukkan bahwa orang tua yang mempunyai kondisi sosial 

ekonomi yang baik akan memberikan perhatian yang baik, kesempatan luas dan 

sarana prasarana belajar yang memadai kepada anak- anaknya. Sedangkan 

keadaan dimana orang tua mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lemah, 

perhatian yang diberikan kepada siswa berkurang dan tidak bisa mencukupi 

kebutuhan belajar anak. Jadi mengingat pentingnya faktor motivasi belajar dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua maka siswa sulit mendapat hasil yang baik 

apabila kedua faktor tersebut kurang optimal. 

Hal inilah yang menjadi permasalahan, sehingga peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh tentang pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial 
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ekonomi orang tua terhadap hasil belajar yang dicapai siswanya. Berdasar latar 

belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul : “ Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2008 / 2009. ” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah- masalah yang diduga terkait dengan hasil belajar siswa 

SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali : 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali tahun ajaran 2008 / 2009 ? 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang 

tua siswa terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008 / 2009 ?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Juwangi 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua siswa SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali 

tahun ajaran 2008/2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang diharapkan penulis adalah  

1. Manfaat teoritis : 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari 

pengamatan  langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu 

yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi bidang ilmu pendidikan. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pendidikan 

secara umum dan khususnya ilmu kependidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi guru SMP Negeri 1 Juwangi 

Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan 

masalah motivasi belajar siswa di masa yang akan datang 

c. Dapat dijadikan masukan bagi orang tua siswa tentang pentingnya 

pendidikan bagi anak- anaknya. 

d. Memberi wawasan kepada orang tua siswa tentang pentingnya 

pendidikan, sehingga dapat memotivasi anaknya untuk belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Hasil Belajar 

1. Hakekat Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Belajar 

menurut James O. Whittaker dalam Darsono (2000:4) “ Learning may be 

defined as the procsess by which behavior originates or is altered through 

training or experience ” belajar dapat didefinisikan sebagai proses 

menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman. 

Menurut Gagne dalam Anni (2007:2) belajar merupakan perubahan disposisi 

atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu tertentu, 

dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Djamarah (2008) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Slameto merumuskan juga tentang pengertian belajar. Menurut 

Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

2. Ciri- ciri belajar 

Ciri- ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

perbuatan belajar. Menurut Slameto (2003:3) ada beberapa ciri perubahan 

perilaku dalam pengertian belajar, yaitu : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

 Seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu 

atau sekurang- kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya sesuatu 

perubahan dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak usaha belajar yang 

dilakukan, makin banyak perubahan yang diperoleh. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara itu temporer terjadi hanya 

untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar airmata dan lain 
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sebagainya. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat 

menetap dan permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar bersifat menetap. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada 

tujuan yang akan tercapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan 

tingkah laku yang benar- benar disadari. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses 

belajar meliputi perubahan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

3. Tujuan belajar 

Menurut Sardiman (2007:26) tujuan belajar adalah : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemilikan 

pengetahuan dan kemampuan berfikir tidak dapat dipisahkan. Dengan 

kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berfikir akan memperkaya 

pengatahuan. 

b. Penanaman konsep dan ketrampilan 

Penanaman konsep juga memerlukan ketrampilan. Ketrampilan 

dibagi dua yaitu ketrampilan yang bersifat jasmani dan rohani. 
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Ketrampilan jasmaniah adalah ketrampilan yang dapat dilihat, diamati, 

sehingga akan menitikberatkan pada ketrampilan gerak atau penampilan 

dari anggota tubuh. Sedangkan ketrampilan rohani adalah ketrampilan 

yang bersifat abstrak, menyangkut persoalan- persoalan penghayatan dan 

ketrampilan berfikir serta kreatifitas untuk menyelesaikan masalah atau 

konsep. 

c. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak 

didik, guru harus lebih bijak dan berhati- hati dalam pendekatannya. 

Untuk ini dibutuhkan kecakapan mengarahkan motivasi dan berfikir 

dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh 

atau model. 

4. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar 

sebagai produk dari proses, maka didapat hasil belajar. Menurut Anni 

(2007:5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Seseorang dapat dikatakan 

telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. 

Akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi dalam. 

5. Tipe hasil belajar 

Menurut Bloom, dkk dalam Nana Sudjana ( 2005:50-54 ), tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga tipe hasil 

belajar yaitu : 
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a. Tipe hasil belajar bidang kognitif 

Tipe belajar ini berhubungan dengan penguasaan intelektual dalam hal ini 

intelektual siswa. Misalnya : 

1) Belajar pengetahuan hafalan ( knowledge ) 

Dari sudut respon siswa, pengetahuan itu perlu dihafal, 

diingat, agar dapat dikuasai dengan baik. 

2) Belajar pemahaman ( comprehention ) 

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi dari hasil belajar 

pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukan menangkap makna 

atau arti dari sesuatu konsep. 

3) Belajar penerapan ( aplikasi ) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksi 

suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya, 

memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu, 

menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu persoalan. 

4) Belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan, memecah, mengurai suatu 

integritas ( kesatuan yang utuh ) menjadi unsur- unsur atau bagian- 

bagian yang mempunyai arti, atau mempunyai tingkatan. Analisis 

merupakan tipe hasil belajar yang komplek, yang memanfaatkan tipe 

hasil belajar sebelumnya. 
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5) Belajar sintesis 

Sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsur atau bagian 

menjadi satu integritas. Sudah barang tentu sistesis memerlukan 

kemampuan hafalan, pemahaman, aplikasi dan analisis. 

6) Belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang 

nilai sesuatu berdasarkan judgment ( pertimbangan) yang dimilikinya. 

Dalam tipe belajar ini lebih menekankan pada pertimbangan sesuatu 

nilai, mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya dengan menggunakan 

kriteria tertentu. 

b. Tipe hasil belajar bidang afektif 

Bidang afektif sangat berhubungan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar 

afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak 

memberi tekanan pada bidang kognitif semata- mata. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti atensi 

/perhatian pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan 

teman sekelas, kebiasaan belajar dan lain- lain. Sekalipun bahan pelajaran 

berisikan bidang kognitif, namun bidang afektif harus menjadi bagian 

integral dari bahan tersebut dan harus tampak dalam proses belajar dan 

hasil belajar siswa. 

c. Tipe hasil belajar bidang psikomotor 

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk ketrampilan           

( skill ), kemampuan bertindak individu ( seseorang ). 
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Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi 

tiga bidang tersebut diatas. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hirarki. 

Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiganya harus nampak sebagai hasil 

belajar siswa di sekolah. Hasil belajar tersebut nampak dalam perubahan 

tingkah laku. 

6. Pengukuran dan evaluasi hasil belajar 

Pengukuran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan setelah dilakukan pengukuran, artinya keputusan                

( judgement ) yang harus ada dalam setiap evaluasi bardasar data yang 

diperoleh dari pengukuran. Untuk mengetahui seberapa jauh pengalaman 

belajar yang telah dimiliki siswa dilakukan pengukuran tingkat pencapaian 

siswa. Dari hasil pengukuran ini guru memberikan evaluasi atas keberhasilan 

pengajaran dan selanjutnya melakukan langkah- langkah guna perbaikan 

proses mengajar berikutnya. 

Secara rinci, fungsi evaluasi dalam pengajaran dapat dikelompokkan 

menjadi empat yaitu : 

a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 

b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 

c. Untuk keperluan bimbingan konseling 

d. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan 
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Salah satu tahap kegiatan evaluasi, baik yang berfungsi formatif 

maupun sumatif adalah tahap pengumpulan informasi melalui pengukuran. 

Menurut Darsono ( 2000,110-111 ) pengumpulan informasi hasil belajar 

dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : 

1) Teknik tes 

  Teknik tes biasanya dilakukan di sekolah- sekolah dalam 

rangka mengakhiri tahun ajaran atau semester. Pada akhir tahun sekolah 

mengadakan tes akhir tahun. Menurut pola jawabannya tes dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tes objektif, tes jawaban singkat, dan 

tes uraian. 

2) Teknik Non Tes 

 Pengumpulan informasi atau pengukuran dalam evaluasi hasil 

belajar dapat dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan 

angket. Teknik non tes lebih banyak digunakan untuk mengungkap 

kemampuan psikomotorik dan hasil belajar efektif. 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil dari nilai Ulangan 

Akhir Sekolah atau UAS Semester I mata pelajaran IPS yang meliputi 

pelajaran geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. 

7. Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Dalyono ( 2005:55-60 ), berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. 
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a. Faktor internal ( yang berasal dari dalam diri ) 

1) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, 

sakit kepala, demam, pilek, batuk dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula halnya 

jika kesehatan rohani ( jiwa ) kurang baik. 

2) Intelegensi dan bakat 

Kedua aspek kejiwaan ini besar seakli pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Seseorang yang memiliki intelegensi baik ( IQ- 

nya tinggi ) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung 

baik. Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah, cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berfikir sehingga prestasi 

belajarnyapun rendah. Bakat juga besar pengaruhnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Bila seseorang memiliki intelegensi 

tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses 

belajar akan lebih mudah. Dibandingkan orang yang hanya memiliki 

intelegensi tinggi saja. 

3) Minat dan motivasi 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang 

dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan beberapa hal, 

antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat 

atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan 
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bahagia. Begitu pula seseorang yang belajar dengan motivasi yang 

kuat, akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh- 

sungguh, penuh gairah dan semangat. Motivasi berbeda dengan minat. 

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan. 

4) Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. 

b. Faktor eksternal 

1) Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan, besar 

kecilnya penghasilan, perhatian turut mempengaruhi hasil belajar. 

2) Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan anak. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau 

perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, 

pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya, semua ini 

mempengaruhi keberhasilan anak. 

 



 22

3) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila 

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang- 

orang yang berpendidikan, terutama anak- anaknya rata- rata 

bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak 

giat belajar. 

4) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya 

semua ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

Dalam penelitian ini yang menjadi titik perhatian dari penulis adalah 

terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar terutama dari 

faktor internal dan eksternal yaitu motivasi dan keluarga dalam hal ini 

kondisi sosial ekonomi orang tua. Faktor motivasi dikatakan memiliki 

peranan penting, dapat dipandang sebagai cara berfungsinya pikiran siswa 

dan hubungannya dengan pemahaman pelajaran, sehingga penguasaan 

terhadap bahan yang disajikan lebih mudah dan efektif. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa apabila anak yang tidak memiliki motivasi belajar, 

maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri anak. Apabila motivasi 

anak itu rendah, umumnya diasumsikan bahwa hasil belajar anak yang 

bersangkutan akan rendah 
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Motivasi belajar dapat mendorong hasil belajar dengan maksimal. 

Dengan adanya motivasi maka siswa akan mempunyai dorongan keinginan 

yang kuat untuk belajar sehinnga akan memperoleh hasil belajar yang 

maksimal dan dengan adanya keluarga dalam hal ini orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan, besar kecilnya penghasilan, perhatian turut mempengaruhi hasil 

belajar. 

Walaupun seseorang siswa memiliki bakat dan kemampuan yang 

tinggi tetapi tidak disertai motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang 

tua yang memadai, maka hasil belajar tidak dapat optimal begitu juga dengan 

sebaliknya. Melihat hal tersebut, setidaknya motivasi belajar dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua memberikan kontribusi hasil belajar yang diperoleh 

dari subyek belajar. 

 

B. Tinjauan Tentang Motivasi Belajar 

1. Pengertian motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya bergerak atau 

menggerakkan. Motivasi adalah keadaan individu yang terjadi jika suatu 

motif telah dihubungkan dengan suatu pengharapan yang sesuai. 

Motivasi dianggap sebagai sesuatu yang terkait dalam kebutuhan. 

Individu termotivasi melakukan aktivitas bila hasil aktivitas itu dirasa akan 

memenuhi kebutuhannya. Motivasi belajar bukan saja merupakan suatu daya 

yang menggerakkan aktivitas kepada tujuan belajar. 
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Dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi dalam diri siswa. 

Hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi 

yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran yang disampaikan guru 

kepada siswa dalam proses pembelajaran. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Dari beberapa pengertian di atas tentang motivasi dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan yang datangnya dari dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Ada alasan lain yang menyatakan bahwa motivasi merupakan 

pendorong bagi perbuatan seseorang. Ia menyangkut soal mengapa seseorang 

berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga ia berbuat demikian                   

(Purwanto, 1997:81) 

Menurut Oemar Hamalik (2001:30) seseorang yang mempunyai 

motivasi yang cukup kuat biasanya memiliki ciri- ciri sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas dalam waktu yang lama 

b. Ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk 

memperoleh hasil sebaik mungkin. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam- macam masalah 

d. Lebih senang bekerja sendiri 

e. Tidak cepat bosan pada tugas- tugas rutin 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak melepaskan hal- hal yang diyakini 

h. Senang mencari dan mudah memecahkan masalah soal- soal 
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2. Pengertian belajar 

Secara umum dijelaskan menurut Uno (2007:15) bahwa belajar 

adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat adanya proses dalam 

bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek (pengetahuan), atau melalui 

suatu penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman terhadap suatu 

objek yang ada dalam lingkungan belajar. 

Belajar merupakan proses perubahan kegiatan atau reaksi terhadap 

lingkungan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi tanpa belajar 

maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan tuntunan hidup, kehidupan dan penghidupan yang senantiasa 

berubah. 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku akibat interaksi individu dan lingkungan. Sifat perubahan tingkah 

perilaku dalam belajar relatif permanen yakni perubahan perilaku sebagai 

hasil dari pengalaman. 

Beberapa prinsip umum yang dapat dipetik dari beberapa teori belajar 

adalah sebagai berikut : 

a. Perubahan belajar adalah kompleks namun terorganisasi 

Menurut teori asosiasi, meskipun hubungan S- R dapat 

diidentifikasi, namun tidak sederhana. Seringkali terjadi suatu respon. 

Apalagi bila dikaitkan dengan situasi tertentu. Demikian pula belajar 
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berdasarkan insight, individu melakukan suatu proses menemukan 

hubungan antar unsur dalam situasi problematis. 

b. Motivasi sangat penting dalam belajar 

Setiap individu mempunyai needs (kebutuhan) atau wants. Setiap 

kebutuhan atau keinginan perlu memperoleh pemenuhan dalam batas 

tertentu upaya memenuhi kebutuhan itu seringkali merupakan tujuan. 

Jadi bila tujuan tercapai maka kebutuhan atau keinginan terpenuhi. 

Sedangkan dorongan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan atau 

mencapai tujuan itu sendiri merupakan motivasi. 

c. Belajar berlangsung dari yang sederhana meningkat kepada yang 

kompleks. 

Berdasarkan teori asosiasi, belajar pada situasi problematika 

dilakukan dengan trial and error. Sedangkan berdasarkan teori Gestalt, 

pada situasi problematis individu berupaya mereorganisasi sejumlah 

pengalaman yang dimiliki untuk memperoleh insight. Oleh karena itu 

agar ditemukan pemecahan masalah, individu belajar melalui 

perjenjangan dari yang sederhana meningkat ke yang kompleks. 

d. Belajar melibatkan proses pembedaan dan penggeneralisasian berbagai 

respons. 

Bila individu dihadapkan kepada sejumlah stimulan maka akan 

berusaha mencari sumbangan sejumlah respon yang sesuai. Disini ada 

proses pembedaan (diskriminasi) sejumlah respons. Namun disamping 
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diskriminasi itu, juga ada proses penyimpulan dari berbagai respons 

tersebut. Hal ini merupakan proses yang kompleks namun terorganisasi. 

3. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:89-92), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu : 

a. Cita- cita atau aspirasi siswa 

Cita cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, 

bahkan sepanjang hayat. Cita- cita siswa untuk “ menjadi seseorang “ 

akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku pelajar. 

Cita- cita akan memperkuat motivasi belajar instrinsik maupun ekstrensik 

sebab tercapainya suatu cita- cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 

b. Kemampuan belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini 

meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya 

pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir dan fantasi. Di dalam 

kemampuan belajar ini, perkembangan berfikir siswa menjadi ukuran. 

Siswa yang taraf perkembangan berfikirnya konkrit (nyata) tidak sama 

dengan siswa yang berfikir secara operasional (berdasarkan pengamatan 

yang dikaitkan dengan daya nalarnya). Jadi siswa yang mempunyai 

kemampuan belajar tinggi, biasanya lebih termotivasi dalam belajar, 

karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses oleh karena 

kesuksesan memperkuat motivasinya. 
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c. Kondisi siswa 

Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi 

kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar disini berkaitan 

dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis, tetapi biasanya guru lebih 

cepat melihat kondisi fisik, karena lebih jelas menunjukkan gejalanya 

daripada kondisi psikologis. Misalnya siswa yang terlihat lesu, 

mengantuk mungkin juga karena malamnya begadang atau juga sakit. 

d. Kondisi lingkungan  

Kondisi lingkungan merupakan unsur- unsur yang datangnya dari 

luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu 

pada umumnya ada tiga yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Jadi unsur- unsur yang mendukung atau menghambat 

kondisi lingkungan berasal dari ketiga lingkungan tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan misalnya dengan cara guru harus bisa mengelola kelas, 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri 

secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajar. 

e. Unsur- unsur dinamis belajar 

Unsur- unsur dinamis dalam belajar adalah unsur- unsur yang 

keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah dan 

bahkan hilang sama sekali. 
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f. Upaya guru membelajarkan siswa 

Upaya yang dimaksud disini adalah bagaimana guru 

mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan 

materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut : 

1) Mengoptimalkan penerapan prinsip- prinsip belajar 

Agar motivasi belajar meningkat hendaknya siswa dapat 

menerapkan prinsip- prinsip belajar seperti yang dikemukakan sebagai 

berikut : 

a. Belajar harus mempunyai tujuan. 

b. Belajar harus penuh konsentrasi. 

c. Belajar dianggap berhasil apabila sanggup menerapkan ke dalam 

praktek- praktek. 

d. Belajar adalah merupakan bimbingan dari teman, guru, orang tua, 

maupun buku- buku pelajaran itu sendiri. 

e. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. 

2) Mengoptimalkan unsur- unsur dinamis dalam belajar  

Guru hendaknya berusaha mengorganisasikan materi pelajaran, 

sehingga siswa dapat mudah dan senang mempelajarinya. 
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3) Mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang telah dimiliki siswa. 

Siswa lebih senang mempelajari materi pelajaran yang baru, 

apabila siswa mempunyai latar belakang pengalaman untuk mempelajari 

materi tersebut. 

4. Strategi motivasi belajar 

Menurut Chatarina Tri Anni (2007:186-187) ada beberapa strategi 

motivasi belajar. Antara lain sebagai berikut : 

a. Membangkitkan minat belajar 

Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat 

penting dan karena itu tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari 

itu sangat bermanfaat bagi mereka. Cara lain yang dapat dilakukan adalah 

memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan 

dipelajari dan cara- cara mempelajarinya. 

b. Mendorong rasa ingin tahu 

Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk 

membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa didalam kegiatan 

pembelajaran. Metode pembelajaran studi kasus, discoveri, inkuiri, curah 

pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 

c. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik 

Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan juga penggunaan 

variasi metode penyajian. 
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d. Membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar 

Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar 

keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau 

ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan atau ditetapkan 

oleh orang lain. 

5. Macam motivasi 

Menurut Sardiman (2007:89) menyebutkan bahwa motivasi di dalam 

belajar dibagi dua yaitu : 

a. Motivasi intrinsik 

Adalah motif- motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Siswa yang memiliki motivasi 

intrinsik akan memiliki tujuan dalam belajarnya. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Adalah motif- motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Jadi yang dimaksud adalah belajar untuk 

mengetahui sesuatu (ilmu) tetapi memperoleh nilai yang baik, atau agar 

mendapat hadiah. Dengan demikian peranan motivasi baik instrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

6. Bentuk- bentuk motivasi 

Menurut Sardiman (2007:91-95) ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi belajar di sekolah : 
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a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa, yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang 

baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau 

raport agar angkanya baik- baik. Angka- angka yang baik itu bagi siswa 

merupakan motivasi yang kuat. 

b. Hadiah 

Hadiah dapat membuat seseorang siswa agar memperoleh nilai 

yang baik, dengan adanya hadiah, anak dapat terpacu untuk mendapatkan 

hadiahnya. Tanpa secara langsung orang tua atau guru memberikan 

motivasi untuk belajar kepada anaknya. 

c. Saingan atau kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual 

maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Ego- involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja 

keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu 

bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan 

segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga 

dirinya. 
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e. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat guru, adalah jangan terlalu sering 

karena bisa membosankan. Dalam hal ini guru juga harus terbuka jika ada 

ulangan. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 

mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi 

pada diri siswa untuk belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus 

meningkat. 

g. Pujian 

Pujian ini adalah reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Supaya pujian ini merupakan motivasi, 

pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk 

suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta 

sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

h. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena 

itu guru harus memehami prinsip- prinsip pemberian hukuman. 
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i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu 

kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat belajar berarti dalam diri anak didik 

itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah tentu hasilnya 

akan lebih baik. 

j. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa 

merupakan alat motivasi yang penting sebab dengan memahami tujuan 

yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, 

maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

7. Manfaat motivasi dalam belajar  

Menurut Hakim 2005:27) adapun manfaat motivasi di dalam belajar 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk rajin belajar dan 

mengatasi kesulitan- kesulitan. 

b. Mengarahkan kegiatan belajar siswa kepada suatu tujuan tertentu yang 

berkaitan dengan masa depan dan cita- cita. 

c. Membantu siswa untuk mencari suatu metode belajar yang tepat dalam 

mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

8. Ciri- ciri motivasi 

Menurut Sobur (2003:188) motivasi yang ada pada diri setiap orang 

memiliki ciri- ciri sebagai berikut : 
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a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti  sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat putus 

asa dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. 

d. Ingin mendalami bahan atau bidang yang pengetahuan berikan. 

e. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya). 

f. Menunjukkan minat terhadap macam- macam masalah, untuk orang 

dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak 

kriminal, amoral, dan sebagainya). 

g. Senang dan rajin, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas- tugas rutin    

(hal- hal yang bersifat mekanis, berulang- ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif). 

h. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu, 

tidak mudah melepaskan apa yang diyakini itu). 

i. Mengejar tujuan- tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuas 

kebutuhan sesaat, demi yang ingin dicapai kemudian) 

j. Senang mencari dan memecahkan soal- soal. 
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Apabila seseorang mempunyai ciri- ciri seperti diatas, berarti 

seseorang itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri- ciri motivasi 

seperti itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

  

C. Tinjauan Tentang Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

1. Pengertian orang tua 

 Dalam kamus Bahasa Indonesia orang tua berarti ayah dan ibu 

kandung atau dua orang yang sudah tua. Hubungan orang tua dan anak dalam 

penelitian ini adalah peranan fungsi orang tua sebagai pelindung, perawat, 

pendidik, pelaku kegiatan ekonomi dan penanggung jawab anak- anaknya. 

 Jadi keluarga dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

kelompok sosial pertama yang mewarnai pribadi anak. Hal ini karena di 

dalam keluarga akan ditanamkan nilai- nilai dan norma- norma hidup yang 

positif. Pada akhirnya akan dipakai oleh anak- anaknya sebagai pedoman 

dalam bermasyarakat. Kaitannya dengan pendidikan, anak juga akan 

dipengaruhi kondisi keluarga. 

2. Pengertian kondisi sosial ekonomi orang tua 

Banyak siswa yang berhasil dalam pendidikannya berasal dari 

keluarga yang kondisi sosial ekonominya rendah. Mereka mempunyai 

motivasi untuk merubah nasib untuk terlepas dari penderitaan dengan cara 

belajar keras. Dengan belajar keras akan memunculkan kecerdasan pada 

dirinya. Dengan kecerdasan yang tinggi mereka mampu memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik. 
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Kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan perpaduan antara 

kondisi sosial dan ekonomi masing- masing orang tua siswa. Menurut 

Soekanto (1998:233), kondisi sosial adalah keadaan yang berkenaan dengan 

perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial atau berkenaan 

dengan masyarakat. Ekonomi sendiri merupakan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan manusia baik yang berupa barang dan jasa. Jadi kondisi sosial 

ekonomi orang tua adalah kenyataan yang terlihat atau yang terasakan oleh 

indera manusia tentang keadaan orang tua, kemampuan orang tua dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

anak dalan belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua, rukun 

atau tidaknya kedua orang tua, akrab tidaknya hubungan orang tua dengan 

anak- anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak (Dalyono, 2005: 59) 

Keadaan kondisi ekonomi keluarga (orang tua) mempunyai peranan 

terhadap perkembangan anak- anak, keluarga yang perekonomian cukup, 

menyebabkan materiil yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya akan 

lebih luas, sehingga dapat kesempatan yang lebih luas di dalam 

memperkenalkan bermacam- macam kecakapan, yang mana kecakapan- 

kecakapan tersebut tidak mungkin dapat dikembangkan kalau tidak ada alat- 

alatnya dan hubungan sosial antara anak dan orang tua ini bisa dilihat dari 

keluarga yang perekonomiannya cukup , hubungan antara orang tua dan anak 
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akan lebih baik sebab orang tua tidak ditekankan didalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya. 

Peranan kondisi sosial ekonomi orang tua sangat penting. Karena 

kondisi sosial sendiri menggambarkan status orang tua merupakan faktor 

yang dilihat oleh anak untuk menentukan pilihan sekolah atau pekerjaan. 

Selain itu dengan adanya perekonomian yang cukup dan memadai, 

lingkungan materiil yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih luas 

maka anak bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas juga untuk 

mengembangkan kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan tanpa adanya 

sarana dan prasarana yang lebih baik. 

Semakin tinggi status ekonomi, memungkinkan orang tua untuk lebih 

mampu membiayai pendidikan bagi anak- anaknya. Kondisi ekonomi orang 

tua atau suatu keluarga dapat dilihat dari beberapa faktor misalnya tingkat 

pendapatan orang tua, tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup 

serta jumlah tanggungan orang tua. 

a. Pendapatan orang tua 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diperoleh dari pihak 

lain  sebagai balas jasa yang diberikan dimana penghasilan tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau perseorangan. 

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk : 
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1) Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang yaitu segala jenis penghasilan berupa 

uang yang biasanya diterima sebagai balas jasa. Sumber- sumber 

utama pendapatan berupa uang adalah gaji, upah dan lainnya. 

2) Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang 

sifatnya biasa tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima 

dalam bentuk barang, misalnya bagian pembayaran upah diberikan 

dalm bentuk beras, pengobatan dan perumahan.  

3) Lain- lain penerimaan uang dan barang 

Lain-lain penerimaan uang dan barang adalah segala sesuatu 

yang bersifat transfer restribusi yang biasanya membawa perubahan 

dalam keuangan rumah tangga misalnya penjualan barang-barang 

yang dipakai, pinjaman uang dan warisan. 

Antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan 

mempunyai keterkaitan yang erat. Tingkat pendapatan orang tua 

berpengaruh terhadap proses pendidikan anak- anaknya karena tingkat 

pendapatan orang tua berperan dalam mendukung pembiayaan 

pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana bagi kelancaran pendidikan 

anak- anaknya. 

b. Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup 

Secara alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dari 

kebutuhannya. Kebutuhan manusia tidak terbatas terhadap jumlah 
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maupun jenisnya. Semakin tinggi taraf hidup (kemampuan ekonomi) 

seseorang semakin tinggi pula kemampuan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Segala hal yang diuraikan di atas juga berlaku bagi orang tua atau 

keluarga. Orang tua atau keluarga yang dikatakan sejahtera apabila di 

dalam keluarga tersebut terpenuhi semua kebutuhannya, keselamatannya 

dan kemakmurannya baik lahir maupun batin. Kesejahteraan batin 

pencapaiannya harus memenuhi kebutuhan yang bersifat rohaniah             

(spiritual) antara lain kebutuhan akan pendidikan. 

Menurut Maslow dalam Darsono (2006:101) kebutuhan hidup 

manusia dikelompokkan menjadi : 

a) Kebutuhan jasmani, seperti : ingin sehat, makan, minum, istirahat, 

seksual, dsb. 

b) Kebutuhan keamanan (rasa aman) seperti : ingin terhindar dari 

bahaya, ingin menghilangkan kecemasan, dan lain- lain. 

c) Kebutuhan untuk memiliki dan dicintai seperti ingin berteman, ingin 

berkeluarga, ingin berkeluarga, ingin masuk ke dalam suatu 

kelompok dan lain- lain. 

d) Kebutuhan akan penghargaan diri (harga diri), seperti ingin dihargai, 

dipercaya, dihormati oleh orang lain. 

e) Kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk 

mengembangkan potensi diri, bakat ketrampilan, dsb. 
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f) Kebutuhan untuk tahu dan mengerti, seperti : mencari ilmu yang 

lebih tinggi yang didorong oleh rasa ingin tahu. 

g) Kebutuhan estetis, yaitu kebutuhan untuk mengungkapkan rasa seni 

dan keindahan. 

c. Jumlah tanggungan orang tua atau keluarga 

Semakin banyak jumlah tanggungan orang tua berarti dana yang 

dibutuhkan akan semakin banyak untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk 

pendidikan akan semakin sedikit karena dana tersebut digunakan tidak 

hanya untuk membiayai pendidikan anak tetapi juga untuk kepentingan 

yang lainnya. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi 

sosial ekonomi menyangkut tentang kedudukan dan penghasilan seseorang 

atau keluarga dalam masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang dan 

jasa demi terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani. 

Pada dasarnya tingkat ekonomi masyarakat dikelompokkan menjadi 

tiga golongan yaitu : 

1) Golongan atas 

Dimana keadaan ekonomi keluarga berlimpah ruah. Keluarga 

yang memiliki pendapatan tinggi dengan sendirinya akan dengan mudah 

memenuhi segala macam kebutuhan hidup, termasuk biaya untuk 

pendidikan anak yang meliputi sumbangan BP3, peralatan sekolah, 

transportasi, sarana belajar di rumah, baju seragam, biaya ekstra 
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kurikulum dan tidak terkecuali uang saku anak.Golongan atas merupakan 

keluarga yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi 

segala kebutuhan primer sampai tersier. 

2) Golongan menengah 

Keluarga golongan menengah merupakan golongan keluarga 

yang berpenghasilan cukup untuk makan, pakaian, pengobatan, dan 

pendidikan. Keluarga golongan menengah pada umumnya dapat 

mengatur ekonomi keluarganya dengan perhitungan yang matang karena 

pendapatannya bisa untuk mencukupi kebutuhan primer dan sedikit 

kebutuhan sekunder. 

3) Golongan bawah 

Disini keluarga berada pada keadaan serba kekurangan. Untuk 

biaya hidup sehari- hari mereka mengalami kesulitan, apalagi untuk biaya 

pendidikan. Rata- rata, anak- anak mereka sekolah hanya sampai SD saja. 

Setelah itu mereka terpaksa ikut membanting tulang untuk membantu 

orang tua mencari nafkah. Namun banyak pula orang yang sukses berasal 

dari keluarga yang kondisi sosial ekonominya rendah. Justru karena ia 

berasal dari keluarga yang kurang mampu yang menimbulkan semangat 

untuk keluar dari kondisi tersebut dengan cara belajar yang keras. 

Menutut Soekanto (1985:89), berpendapat bahwa komponen pokok 

kedudukan sosial ekonomi meliputi : 

a) Pendidikan 

b) Pekerjaan 
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c) Pendapatan 

d) Tingkat pengeluaran 

Sedangkan menurut Abdulsyani (2002:86) menyatakan bahwa 

faktor- faktor yang dapat menentukan stratifikasi sosial ekonomi adalah 

sebagai berikut : 

a) Memiliki penilaian yang bernilai ekonomis 

b) Memiliki kekayaan yang bernilai ekonomis 

c) Status bahan dasar fungsi dalam pekerjaan 

d) Kesolehan dalam beragama 

e) Latar belakang rasional dan lamanya seseorang tinggal di suatu 

tempat 

f) Status dasar jenis kelamin dan umur 

Dengan demikian adapun yang menjadi indikator dari kondisi 

sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan 

orang tua, kondisi lingkungan keluarga, tingkat pengeluaran dan pemenuhan 

kebutuhan dan kepemilikan harta yang bersifat ekonomis. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Dalam hal ini, belajar siswa akan berhasil apabila dalam dirinya ada 

kemauan untuk belajar. Kemauan atau dorongan inilah yang disebut dengan 

motivasi. Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan, mengarahkan 

sikap dan pelaku individu dalam belajar. Di dalam motivasi terkandung adanya 

cita- cita atau aspirasi siswa yang diharapkan siswa dapat belajar dan dapat 
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mewujudkan aktualisasi diri. Dengan kemampuan siswa, kecakapan dan 

ketrampilan dalam menguasai mata pelajaran diharapkan siswa dapat 

menerapkan dan mengembangkan kreatifitas belajar. 

Kondisi siswa, dimana siswa yang dalam keadaan fit akan menyebabkan 

siswa tersebut bersemangat dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas 

dengan baik. Disamping kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa yang meliputi 

kondisi lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan tempat 

tinggal juga mendukung adanya semangat dalam belajar. 

Selain itu melalui unsur- unsur dinamis dalam belajar yakni dengan siswa 

memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang mengalami 

perubahan berkat pengalaman hidup dan yang terakhir adalah pembelajar yang 

baik berkat bimbingan, merupakan kondisi dinamis yang bagus bagi pembelajar. 

Meninjau hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, ada langkah- 

langkah instruksional yang dapat diambil guru dalam membantu belajar siswa 

yang dirumuskan dalam lima kategori diantaranya adalah informasi verbal, yaitu 

siswa harus mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan baik yang bersifat 

praktis maupun teoritis. Kemudian dalam ketrampilan intelek, siswa harus 

mampu menunjukkan kemampuannya dan mampu bersaing dengan dunia luar. 

Disamping itu ada juga strategi kognitif, siswa harus mampu menyalurkan dan 

mengarahkan aktifitas kognitifnya sendiri khususnya bila sedang belajar dan 

berfikir. Siswa juga melakukan suatu rangkaian gerak- gerik jasmani dalam 

urutan tertentu. Dengan mengadakan koordinasi  antara gerak- gerik berbagai 

anggota badan secara terpadu merupakan kategori dalam hal ketrampilan 



 45

motorik. Dan yang terakhir dan penting adalah sikap, siswa mampu bersikap 

positif terhadap sekolah karena sekolah merupakan proses menuju masa 

depannya. 

Namun demikian, walaupun motivasi yang ada dalam diri siswa sangat 

kuat harus didukung juga dengan kondisi sosial ekonomi orang tuanya. Jika 

kondisi sosial ekonomi orang tuanya kurang mendukung (golongan ekonomi 

menengah ke bawah), maka akan menghambat motivasi anak dalam mencapai 

semua keinginan tersebut. Sebaliknya, apabila kondisi sosial ekonomi orang tua 

berada dalam golongan atas, maka akan dapat meningkatkan motivasi belajar 

anak untuk meraih hasil belajar yang baik karena adanya dukungan yng 

berbentuk materi maupun dukungan yang berbentuk moral. 

Kondisi sosial orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua dan 

kondisi lingkungan keluarga juga. Kondisi ekonomi meliputi tingkat pendapatan, 

tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan, juga kepemilikan harta yang 

bernilai ekonomis akan mempengaruhi hasil belajar.Jadi kondisi sosial ekonomi 

orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, kondisi lingkungan keluarga, 

tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup serta 

kepemilikan harta yang bersifat ekonomis. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa motivasi belajar dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar siswa saling berkaitan. 

Dengan ditopang oleh kondisi sosial ekonomi orang tua yang lebih baik, sangat 

dimungkinkan hasil belajar siswa akan lebih baik dan meningkat. 
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Dapat dirumuskan bahwa motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua memiliki peranan yang sangat menentukan dan mendorong siswa untuk 

belajar dengan penuh perhatian dan konsentrasi dalam menerima pelajaran, 

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh siswa yaitu hasil belajarnyapun 

yang ditunjukkan dengan prestasi belajar yang akan meningkat. 

Dari uraian di atas dapat ditunjukkan dalam skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 
 
 Gambar 1. skema kerangka berfikir 

Motivasi Belajar ( X1 ) 

Indikator : 

1. Cita- cita / aspirasi siswa 

2. Kemampuan siswa 

3. Kondisi siswa 

4. Kondisi lingkungan 

5. Unsur- unsur dinamis belajar 

6. Upaya guru membelajarkan 

siswa 

Kondisi Sosial Ekonomi Orang 

Tua ( X2 )  

Indikator : 

1. Tingkat pendidikan 

2. Kondisi lingkungan keluarga 

3. Tingkat pendapatan 

4. Tingkat pengeluaran dan 

pemenuhan kebutuhan 

5. Kepemilikan harta yang 

bernilai ekonomis 

Hasil Belajar ( Y ) 

Indikator : 

1. Informasi verbal 

2. Ketrampilan intelek 

3. Strategi kognitif 

4. Ketrampilan motorik 

5. Sikap 
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E. Hipotesis 

Dalam suatu penelitian, rumusan hipotesis sangat penting. Hipotesis 

merupakan kesimpulan sementara yang masih perlu dikaji kebenarannya. 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah : “ Ada pengaruh signifikan 

motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008 / 

2009 ”. 

Dengan hipotesis tersebut, maka diasumsikan bahwa semakin tinggi 

motivasi belajarnya, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang akan di 

peroleh siswa dan semakin tinggi kondisi sosial ekonomi orang tua siswa maka 

hasil belajar siswa juga akan semakin baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Agar suatu penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka penulis memandang perlu dan penting untuk menetapkan langkah- 

langkah tertentu yang dituangkan dalam metode penelitian meliputi : 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian                

( 2006 : 130 ). Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali. Adapun jumlah 

populasi keseluruhan adalah 240 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2009 : 79). Sedangkan 

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa sampel adalah sejumlah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari populasi (1998:221). Dalam pengambilan sampel acak 

sederhana (sampel random sampling) seluruh individu yang menjadi anggota 

populasi memiliki peluang yang sama dan bebas dipilih sebagai anggota 

sampel. Setiap individu memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai 

sampel, karena individu- individu tersebut memilik karakteristik yang sama. 

Setiap individu juga bebas dipilih karena pemilihan individu- individu 

tersebut tidak akan mempengaruhi individu yang lainnya. 
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Untuk menentukan besarnya sampel dari sesuatu populasi dengan 

menggunakan rumus Solvin sebagai berikut : 

n = 21 Ne
N

+
 

Dimana  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih ditaksir atau diinginkan 

  Dari pengertian diatas maka dapat diperoleh sampel sebagai berikut : 

N = 240 siswa 

e  = 10 % 

n  = 21 Ne
N

+
 

n  = 2)1,0(2401
240

+
 

n  = 
4,3

240  

n  = 70,588235 

 Sampel penelitian 70,588235 yang kemudian dibulatkan menjadi 71 

siswa kemudian disebar pada sebagian siswa kelas VII dengan dilakukan 

undian. Cara ini diawali dengan membuat daftar lengkap nama subjek 

seluruh populasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali. 

Pengundian ini dilakukan dengan lebih dahulu menulis nama- nama subjek 

satu persatu pada kertas gulung yang ditempatkan dalam sebuah kotak dan 
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gulungan nama tadi diambil satu persatu tanpa memilih sebanyak sampel 

yang telah dihitung sebanyak 71 responden. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto,2006:116). Variabel dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (pengaruh) dan variabel terikat         

(terpengaruh). 

Adapun variabel- variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas ( independent variable) 

Variable bebas atau Independent variabel adalah faktor atau unsur 

yang menentukan atau mempengaruhi adanya faktor atau unsur lain, yang 

terdiri dari : 

a. Motivasi belajar (X1) yang didefinisikan sebagai dorongan atau 

keinginan siswa untuk belajar atau meningkatkan pengetahuan, dengan 

indikator : 

1) Cita- cita atau aspirasi siswa 

2) Kemampuan siswa 

3) Kondisi siswa 

4) Kondisi lingkungan 

5) Unsur- unsur dinamis belajar 

6) Upaya guru membelajarkan siswa 
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b. Kondisi sosial ekonomi orang tua yang didefinisikan sebagai keadaan 

orang tua di dalam masyarakat di dalam perhatiannya pada pendidikan 

anak- anaknya dan juga upayanya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan 

kebutuhan pendidikan anak- anaknya, dengan indikator . 

1) Tingkat pendidikan 

2) Kondisi lingkungan keluarga 

3) Tingkat pendapatan 

4) Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan 

5) Kepemilikan harta yang bernilai ekonomis 

2. Variabel terikat ( dependent variable ) 

Variabel terikat adalah adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu 

gejala. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Informasi verbal 

b. Keterangan intelek 

c. Strategi kognitif 

d. Keterangan motorik 

e. Sikap 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

metode yang akan digunakan antara lain : 



 

 

52

1. Metode angket atau kuesioner 

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal- hal yang ia ketahui  

( Arikunto, 2006:151 ). 

Dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup yaitu kuesioner 

yang disusun dengan menggunakan pilihan jawaban yang lengkap. Dengan 

angket ini diharakan responden mudah memberikan jawaban karena alternatif 

jawaban sudah disediakan berupa multiple choise seperti butir a, b, c, dan d 

sehingga membutuhkan waktu yang singkat dalam menjawabnya. Angket ini 

digunakan untuk mengungkap data tentang motivasi belajar, kondisi sosial 

ekonomi orang tua siswa. 

2. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada barang- barang tertulis ( Arikunto,2006:156). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

jumlah siswa kelas VII, jenis pekerjaan orang tua dan hasil belajar yang 

berupa nilai Ulangan Akhir Semester atau UAS mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester 1 tahun ajaran 2008 / 2009 yang berjumlah 71 

siswa. Data tersebut diambil dari guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial dan guru BK SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali. Metode ini 

digunakan untuk mengungkap variabel hasil belajar. 
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3. Metode observasi 

Observasi yaitu memperlihatkan sesuatu dengan mempergunakan 

mata. Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan mempergunakan 

seluruh alat indera. Jadi pengobservasian dapat dilakukan melalui 

pengamatan, pendengaran, pencium, peraba, dan pengecap ( Arikunto, 

1998:146 ). Penggunaan metode observasi dimaksudkan untuk mengetahui 

motivasi belajar yang dilakukan. 

 

D. Metode Analisis Instrumen 

Menurut Arikunto (2006:166) instrumen yang belum ada persediaan di 

Lembaga Pengukuran dan Penilaian, maka peneliti harus menyusun sendiri, 

mulai dari merencanakan, menyusun, menggandakan uji coba, merevisi. Uji coba 

instrument ini diberikan kepada 20 responden di luar sampel penelitian, 

selanjutnya dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat- tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen ( Arikunto,2006:168). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisa butir tersebut dengan skor- skor 

yang ada dikorelasikan dengan menggunakan rumus korelasi product momen 

yang dikemukakan oleh Pearson. 
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Rumus 

rxy   = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
  

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi 

X    = Skor tiap butir soal 

Y    = Jumlah skor tiap variabel 

N     = Jumlah responden 

( Arikunto, 2006:170 ) 

Untuk mengetahui apakah kuisioner yang digunakan valid atau tidak, 

maka r yang diperoleh ( r hitung ) dikonsultasikan dengan r table product moment 

dengan 5 %. Apabila rhitung ≥ rtabel maka instrumen dikatakan valid, dan 

apabila rhitung  ≤ rtabel maka instrument dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil analisis validitas diperoleh rxy untuk setiap aitem 

mempunyai nilai yang lebih besar daripada rtabel ( N=20) yaitu 0,444, yang 

berarti valid, sehingga angket yang akan diajukan ke responden mempunyai 

kevalidan yang teruji. 

2. Realibilitas 

Realibilitas adalah suatu instrumen cukup baik sehingga mampu 

mengungkap data yang bisa dipercaya ( Arikunto,2006: 178). Untuk menguji 

realibilitas instrumen digunakan rumus Alpha : 

r11  = ( ) ⎥
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Dimana : 

r11 = realibilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2
bσ   = jumlah varians butir 

2
tσ  = varians total 

( Arikunto, 2006:196) 

Berdasarkan hasil uji coba angket pada 20 responden diperoleh r11 

untuk angket motivasi belajar sebesar 0,882, angket kondisi sosial ekonomi 

orang tua siswa sebesar 0,919 yang berarti nilai tersebut > rtabel = 0,444 yang 

berarti kedua instrumen tersebut reliabel, sehingga angket tersebut dapat 

digunakan sebagai alat penelitian. 

 

E.  Metode Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data digunakan untuk mengolah data 

dengan menggunakan metode statistik yang dapat untuk mencari kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data sebagai berikut : 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji motivasi belajar, kondisi sosial 

ekonomi orang tua, dan hasil belajar siswa. 

Langkah- langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data 

sebagai berikut : 
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a. Membuat tabel distribusi angket. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan, dengan ketentuan mengubah skor kualitatif menjadi skor 

kuantitatif dengan cara : 

 Jawaban A diberi skor 4 

 Jawaban B diberi skor 3 

 Jawaban C diberi skor 2 

 Jawaban D diberi skor 1 

c. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap- tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut : 

% = 
N
n ×100% 

( Ali, 1993:186) 

Keterangan : 

n = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai ideal 

e. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

Persentase tertinggi : ( 4: 4 ) x 100% = 100% 

Persentase terendah : ( 1 : 4 ) x 100% = 25% 

Rentang    : 100% - 25%     = 75% 

Panjang kelas interval : 75% : 4     = 18,17% 

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase terendah 25% 

dapat dibuat kriteria sebagai berikut : 
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81,26 — 100 Sangat tinggi 

62,51— 81,25 Tinggi 

43,76— 62,50 Rendah 

25,00— 43,75 Sangat rendah  ( Kurniawan, 2006 : 53-54 ) 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2005:110). Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal      

P – P dengan bantuan program SPSS release 10.0. Apabila titik- titik 

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

b.  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas ( independent ) 

(Ghozali,2005:91 ). Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

variabel- variabel bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas 

dari multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflaction Facto ( VIF ) dan tolerance melalui 

SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki VIF dibawah 

10 dan nilai tolerance diatas 0,1. Deteksi lain dengan melihat korelasi 
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antara variable bebas, apabila masih dibawah 0,8 maka dapat disimpulkan 

tidak mengandung multikolinieritas. 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antar 

satu observasi ke observasi lain (Ghozali,2005:105). Untuk mengetahui 

gejala heteroskedastisitas dilalukan dengan mengamati grafik scatter plot 

melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik 

scatter plot dengan pola titik- titik yang menyebar di atas dan di bawah 

sumbu Y. 

3. Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang 

dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi ganda. Analisis regresi ganda 

dipergunakan untuk membuat model matematika antara X1 dan X2 secara 

bersama dengan sumbu Y. 

Bentuk umum regresi ganda 2 variabel bebas adalah : 

Ŷ = a0+a1X1+a2X2 

Dimana : 

a0 = konstanta yang merupakan intersep garis antara X dengan Y 

a1 = koefisien perubah bebas antara X1 terhadap Y 

a2 = koefisien perubah bebas antara X2 terhadap Y      

( Sudjana, 2005 :348 ) 
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a. Pengujian hipotesis penelitian 

1) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan ( Uji F ) 

Adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independent 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

Ho: α1=α2=0, artinya X1 dan X2 secara simultan ( bersama- sama 

) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 

Ha: α1=α2≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan ( bersama- sama 

) berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b) Rumus yang digunakan 

F = ( )1/
/

−− knJK
kJK

res

reg  

Keterangan : 

F  = harga F garis regresi 

JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres =jumlah kuadrat residu 

k  = jumlah variabel prediktor 

n  = jumlah responden 

1  = angka konstan 

( Sudjana, 2002: 355 ) 

c) Kaidah pengambilan keputusan 

 Jika probabilitas < 0,05 ( menggunakan SPSS ) maka Ho 

ditolak 
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 Jika probabilitas > 0,05 ( menggunakan SPSS ) maka Ho 

diterima 

d) Besaran pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y 

rumus yang digunakan : 

R2 = 2
1y

JKreg

∑
 ( Sudjana, 2005 : 383 ) 

2) Pengaruh X1dan X2 terhadap Y secara parsial ( Uji t ) 

Untuk mengetahui apakah variable independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 

a) Merumuskan hipotesis stastistik 

 Ho : α1 = 0, i = X1, X2, artinya X1 dan X2 secara parsial               

( sendiri- sendiri ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

 Ha : α1 ≠ 0, i = X1, X2, artinya X1 dan X2 secara parsial               

( sendiri- sendiri )berpengaruh signifikan terhadap Y 

b) Rumus yang digunakan 

t1 =
1

1

Sa
a  ( Sudjana, 2005:388 ) 

c) Kaidah pengambilan keputusan 

 Jika probabilitas > 0,05 ( menggunakan SPSS ) maka Ho 

diterima 

 Jika probablitas < 0,05 ( menggunakan SPSS ) maka Ho 

ditolak 
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d) Besaran pengaruh X1 dan X2 secara parsial terhadap Y 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

ry1. 2 = ( )( )2
12

2
2

21

11

12

rr

rrr

y

yy

−−

−
 

ry2. 1 = ( )( )2
12

2
1

1212

11 rr

rrr

y

y

−−

−
 ( Sudjana, 2005 : 386 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada dasarnya memuat berbagai hal meliputi 

pengungkapan data dari instrumen penelitian dan metode analisis data yang 

diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2008/2009. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan angket untuk variabel motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua. Sedangkan  untuk variabel hasil belajar diambil dari Ujian Akhir 

Sekolah mata pelajaran IPS semester gasal tahun pelajaran 2008/2009. 

1. Deskriptif Persentase Motivasi Belajar 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian variabel motivasi belajar 

berdasarkan hasil penskoran dapat digunakan kriteria berikut : 

Tabel  2. 
Kriteria Deskripsi Persentase Variabel Motivasi Belajar 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 25,00- 43,75 Sangat rendah 1 1,41 

2 43,76- 62,50 Rendah 26 36,62 

3 62,51- 81,25 Tinggi 40 56,34 

4 81,26 Sangat Tinggi 4 5,63 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2009 
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Berdasarkan tabel 2 tersebut terlihat bahwa rata-rata motivasi belajar 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali, sebanyak 

56,34% responden termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 36,62% 

responden termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 5,63% responden 

termasuk dalam kategori sangat tinggi dan sebanyak 1,41% responden 

termasuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan bahwa motivasi 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali termasuk 

dalam kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam gambar 

2 berikut ini. 

 

Gambar 2. Grafik  Motivasi Belajar 

Sedangkan secara terperinci hasil analisis persentase setiap indikator 

variabel motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.  
 Rangkuman Analisis Deskriptif Persentase Variabel Motivasi 

Belajar 
No Indikator Skor 

Riil 
Skor 
Ideal 

% Kriteria 

1 Cita-cita/ Aspirasi siswa 921 1420 64,86 Tinggi 

2 Kemampuan siswa 565 852 66,31 Tinggi 

3 Kondisi siswa 905 1420 63,73 Tinggi 

4 Kondisi Lingkungan Siswa 718 1136 63,20 Tinggi 

5 Unsur- unsur dinamis 
belajar 

803 1136 70,69 Tinggi 

6 Upaya guru 
membelajarkan siswa 

582 852 68,31 Tinggi 

  4494 6816 65,93 Tinggi 

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 
 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator dari 

variabel motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 yaitu cita-cita / aspirasi siswa, 

kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur 

dinamis belajar dan upaya guru membelajarkan siswa, diperoleh hasil bahwa  

secara keseluruhan indikator motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Juwangi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 termasuk dalam 

kategori tinggi secara keseluruhan. Indikator motivasi belajar yang paling 

tinggi yaitu pada indikator unsur-unsur dinamis belajar dengan tingkat 

persentase sebesar 70,69% sedangkan yang paling rendah pada indikator 

kondisi lingkungan siswa dengan tingkat persentase sebesar 63,20% yang 

namun masih termasuk dalam kategori tinggi. 
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2. Deskriptif Prosentase Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian variabel kondisi sosial 

ekonomi orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 berdasarkan hasil penskoran di dapat 

kriteria berikut : 

Tabel  4. 
Kriteria Deskripsi Persentase  

Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 25,00- 43,75 Sangat Rendah 0 0,00 

2 43,76- 62,50 Rendah 18 25,75 

3 62,51-81,25 Tinggi 46 64,79 

4 81,26 Sangat Tinggi 7 9,86 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2009  
 

Berdasarkan tabel 4 tersebut terlihat bahwa rata-rata kondisi sosial 

ekonomi orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2008/2009, sebanyak 64,79% responden termasuk 

dalam kategori tinggi, sebanyak 25,35% kondisi sosial ekonomi orang tua 

termasuk dalam kategori rendah dan sebanyak 9,86% responden kondisi 

sosial ekonomi orang tua termasuk dalam kategori sangat tinggi sedangkan 

yang termasuk dalam kategori sangat rendah kondisi ekonomi orang tua tidak 

ada (0,00%). Secara keseluruhan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali termasuk dalam 

kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam gambar 3 

berikut ini. 
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Gambar 3. Grafik  Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

 Sedangkan secara terperinci hasil analisis persentase setiap indikator 

variabel kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Juwangi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 5.  
 Rangkuman Analisis Deskriptif Prosentase Variabel Kondisi Sosial 

Ekonomi Orang Tua 
 

No Indikator Skor  
Riil 

Skor 
Ideal % Kriteria 

1 Tingkat Pendidikan 260 568 45,77 Rendah 

2 Kondisi Lingkungan 
keluarga 1875 2272 82,53 Sangat tinggi 

3 Tingkat Pendapatan 343 568 40,26 
Sangat 
Rendah 

4 
Tingkat pengeluaran 
dan pemenuhan 
kebutuhan 

1908 2840 67,18 Tinggi 

5 
Kepemilikan harta 
yang bersifat 
ekonomis 

523 852 61,38 Rendah 

 Total 4909 7100 69,14 Tinggi 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2009  
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 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator dari 

variabel kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Juwangi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 yaitu  tingkat 

pendidikan, kondisi lingkungan keluarga, tingkat pendapatan, tingkat 

pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan serta kepemilikan harta yang bersifat 

ekonomis, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan indikator kondisi sosial 

ekonomi orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 termasuk dalam kategori tinggi secara 

keseluruhan. Indikator kondisi sosial ekonomi siswa yang paling tinggi yaitu 

pada indikator kondisi lingkungan keluarga dengan tingkat persentase sebesar 

82,53% sedangkan yang paling rendah pada indikator tingkat pendapatan 

dengan tingkat persentase sebesar 40,26% yang termasuk dalam kategori 

rendah. 

3. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Variabel hasil belajar IPS siswa di SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase terangkum dalam 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 6.   
Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

Hasil belajar Interval nilai Keterangan F % 
< 60 Kurang 0 0.00 

60 – 75 Cukup 38 53.52 
76 – 90 Baik 33 46.48 
91 - 100 Amat Baik 0 0.00 

  Jumlah 71 100 
Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2009 
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  Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 

53,52% responden termasuk dalam kategori cukup dan sebanyak 46,48% 

responden termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya deskripsi hasil 

belajar siswa dapat dilihat dalam gambar 4 berikut ini. 

 

Gambar 4. Grafik Variabel Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS. 

B. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Sebagai prasyaratnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji kenormalam 

data, uji multikoliniritas dan uji heteroskedastisitas. Setelah memenuhi ketiga 

asumsi klasik tersebut yakni berdistribusi normal, tidak mengandung 

multikolnieritas dan tidak mengandung heteroskedastisitas maka penggunaan 

analisis regresi lebih efektif untuk menyatakan pengaruh motivasi belajar dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa. 
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1. Uji asumsi Klasik 

a. Uji  Normalitas Data 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen 

dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dapat 

dilakukan dengan uji normalitas. Uji Normalitas data dapat dilihat dari  

grafik normal P-P plot dengan menggunakan bantuan program SPSS 

release 15,00. Data dikatakan normal jika titik-titik penyebaran data 

mendekati garis diagonal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas data 

diperoleh hasil P-P plot sebagai berikut. 
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Dependent Variable: Hasil Belajar Siswa

 
Grafik 5. Hasil Analisis Uji Normalitas Data 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas data diperoleh  bahwa titik-titik 

penyebaran data mendekati garis diagonal  dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan dilanjutkan uji hipotesis 

dengan multiple regression. 

 



   

   

70

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap–

tiap variabel bebas yaitu motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua siswa saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan 

adanya multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala 

multikolinier. Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan 

melihat nilai VIF pada masing- masing variabel bebasnya. Jika nilai 

VIFnya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala 

multikolinier. 

Tabel 7 
Uji Multikolieritas Data Penelitian 

.870 1.149

.870 1.149
Motivasi Belajar
Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel motivasi belajar 

dan kondisi sosial ekonomi orang tua jauh dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan 

yang diakibatkan faktor faktor dalam model tidak memiliki varians yang 

sama. Jika varians berbeda disebut homoskedastisitas, model regresi yang 

baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedasisitas 

dilakukan dengan menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola 

tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut babas dari masalah 
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heteroskedastisitas. Hasil perhitungan dengan SPSS untuk  variabel hasil 

belajar  adalah sebagai berikut : 
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Dependent Variable: Hasil Belajar Siswa

 
 

Gambar 6 .Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi 

tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi 

Dalam melakukan analisis motivasi belajar (X1) dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua (X2) terhadap hasil belajar pada siswa kelas VII  SMP 

Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009 digunakan 

analisis regresi berganda. Analisis regresi ganda ini meliputi uji parsial dan 

uji simultan 

a. Uji Parsial 

Pengujian secara parsial ini dapat dilihat dari uji t. Apabila 

diperoleh nilai p value < 0,05 ditolak yang berarti ada pengaruh 

signifikan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ; 
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Table 8 
Coefficientsa 

 

Understandardized 
Coefficients Model 

B Std.Error 
t 

Sig 
1    ( constand) 
         Motivasi belajar 

Kondisi sosial ekonomi   
orang tua 

         

41.460 
    .308 
    .194 

5.018 
  .072 
  .061 

8.282 
4.262 
3.158 

.000 

.000 

.002 

 
Terlihat pada tabel diatas, diperoleh nilai konstanta sebesar 41,460. 

dari pengujian di atas diperoleh koefisien untuk variabel motivasi belajar 

sebesar 0,308 dengan t hitung = 4,262 dengan p value = 0,000 < 0,05 

sehingga Ho ditolak yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Hasil pengujian 

diperoleh koefisien untuk variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 

sebesar 0,194 dengan t hitung = 3,158 dengan p value = 0,02, karena        

p value 0,002 < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang 

tua terhadap hasil belajar siswa. 

Dari analisis di atas, diperoleh model regresi : 

Ŷ  = 41,460 + 0,308X1 + 0,194 X2 

Dimana :  

 Y   =  Variabel terikat hasil belajar Siswa 

 X1 =  Variabel bebas (motivasi belajar) 

 X2 =   Variabel bebas (kondisi sosial ekonomi orang tua) 
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1) Nilai konstan (Y) sebesar 41,460 

2) Koefisien regresi X1 (motivasi belajar) dari perhitungan linier berganda    

didapat nilai koefisien (b1) = 0,308.  Hal ini berarti setiap ada peningkatan 

motivasi belajar (X1) maka hasil belajar siswa (Y) juga akan meningkat 

dengan anggapan variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X2)  adalah 

konstan. 

3) Koefisien regresi X2 (kondisi sosial ekonomi orang tua) dari perhitungan 

linier berganda didapat nilai koefisien (b2) = 0,194 . Hal ini berarti setiap 

ada peningkatan kondisi sosial ekonomi orang tua (X2) maka hasil belajar 

siswa (Y) akan meningkat dengan anggapan variabel motivasi belajar (X1) 

adalah konstan. 

b. Uji hipotesis secara simultan  (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan  (Uji F) antara variabel bebas dalam 

hal ini motivasi belajar (X1), dan kondisi sosial ekonomi orang tua (X2), 

terhadap  hasil belajar siswa (Y) pada siswa pada kelas VII  SMP Negeri 

1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009. Hasil analisis uji 

F dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 9 
Hasil analisis Uji F (Secara Silmultan) 

880.199 2 440.100 21.781 .000
1373.998 68 20.206
2254.197 70

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver 15.0 for 

windows dapat diketahui bahwa F hitung  21,781 dengan nilai 
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probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Jadi dapat dikatakan bahwa  ada 

pengaruh positif antara motivasi belajar (X1), dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua (X2), secara bersama- sama  terhadap  terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 

2008/2009. 

c. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

seberapa  besar nilai persentase kontribusi variabel bebas motivasi belajar 

dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap variabel terikat yaitu hasil 

belajar siswa kelas VII  IPS SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali 

tahun ajaran 2008/2009.  Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 

koefisien determinasi  sebagai berikut 

Tabel 10 
Uji Koef. Determinasi 

.625 .390 .373 4.49509
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

 
Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,390,  hal itu berarti 

bahwa variasi perubahan Y dipengaruhi oleh perubahan X1 dan X2 

sebesar 39,00%.  Jadi besarnya pengaruh motivasi belajar dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua siswa  terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009 

sebesar 39,00%, sedangkan sisanya sebesar 61,00% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian ini.   
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Sedangkan secara parsial antara variabel motivasi belajar 

terhadap hasil belajar dan  pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap hasil belajar dapat dilakukan analisis secara parsial. Hasil 

determinasi secara parsial terangkum dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel  11   
Uji Koefisien Secara Parsial 

.549 .460 .404

.477 .358 .299

Motivasi Belajar
Kondisi Sosial
Ekonomi Orang Tua

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

 
Nilai koefisien korelasi parsial  X1 = 0,460 dan  X2,=  0,358 sehingga 

koefisien determinan( R2 )  untuk X1 = 24,01% dan  X2,= 12,82%  

terhadap Y. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa secara parsial sebesar 

24,01%, sedangkan pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 12,82%. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. 

C. Pembahasan 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan, peran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang 

peranan penting. Peranan penting guru dalam proses belajar mengajar belum 

dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun oleh komputer yang 

paling modern sekalipun. Masih adanya unsur manusiawi seperti sikap, perasaan, 

motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses 
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pembelajaran yang tidak dapat dicapai alat-alat tersebut. Dalam proses belajar 

mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi 

fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 

proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis 

dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Guru yang kompeten akan 

lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan 

lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar para siswa dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Dengan lingkungan kelas yang kondisi yang baik maka 

motivasi siswa dalam belajar juga akan semakin meningkat. Dengan semakin 

meningkatnya motivasi belajar siswa, maka diharapkan prestasi belajar akan 

semakin meningkat pula. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar 

sebanyak 56,34% berada pada kategori tinggi. Hal ini berarti siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali telah memiliki motivasi belajar yang 

sangat tinggi. Menurut Dimyati (1994 : 89-92) bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu cita-cita siswa, kemampuan belajar, 

kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis belajar serta upaya guru 

membelajarkan siswa. Siswa yang memiliki cita-cita yang tinggi tentunya akan 

memiliki motivasi belajar yang tinggi pula dibandingkan dengan siswa tanpa 

cita-cita. Demikian pula siswa dengan lingkungan belajar yang baik, tentunya 

akan selalu terdorong untuk selalu belajar sehingga tidak akan ketinggalan 
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prestasinya dengan teman-temannya. Maka untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, faktor motivasi siswa sangat berperan. Disamping itu guru sebagai salah 

satu faktor terpenting dalam proses belajar mengajar, sangat berperan pula dalam 

meningkatkan motivasi siswa. Upaya guru dalam mempersiapkan diri dalam 

membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, 

menarik perhatian siswa merupakan salah satu upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang optimal. 

Hasil analisis deskripsi persentase terhadap kondisi sosial ekonomi orang 

tua siswa sebanyak 64,79% responden termasuk dalam kategori kondisi sosial 

ekonomi orang tua yang tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang tua 

siswa VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009 

termasuk dalam kondisi sosial ekonomi yang baik. Dengan tingkat sosial 

ekonomi orang tua yang tinggi maka siswa akan semakin termotivasi untuk 

belajar sehingga akan memperoleh hasil belajar yang baik pula. Tingkat sosial 

ekonomi orang tua yang terdiri dari tingkat pendidikan, kondisi lingkungan 

keluarga, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan dan 

kepemilikan harta yang bersifat ekonomis. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada 

indikator tingkat pendapatan, sebagian besar orang tua siswa masih termasuk 

dalam kategori rendah. Dengan tingkat ekonomi orang tua yang baik tersebut 

akan dapat mempengaruhi peran orang tua dalam membiayai pendidikan anak-

anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Gerungan (2004 : 196) yang 

menyatakan bahwa peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang 

peranan satu posisi yang penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup 
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memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih 

luas, maka anak akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus juga untuk 

mengembangkan kecakapan yang tidak dapat dikembangkan tanpa adanya sarana 

dan prasanana belajar yang memadai. 

Hasil analisis regresi diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

hasil belajar siswa siswa SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali. Karena 

berdasarkan hasil secara simultan diperoleh hasil nilai F sebesar 21,781 dengan 

probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis alternatif yang berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2008/2009” 

diterima. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan baik maka dapat dilakukan dengan meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas VII serta ditopang dengan kondisi sosial ekonomi 

orang tua siswa kelas VII. Dengan kedua komponen tersebut semakin 

ditingkatkan maka hasil belajar siswa akan semakin baik pula.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Dalyono (2005,55-60) bahwa keberhasilan dalam belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern siswa merupakan 

motivasi belajar sedangkan faktor ekstern merupakan kondisi sosial ekonomi 

orang tua. Jadi dengan motivasi belajar siswa yang tinggi serta dengan tingkat 

sosial ekonomi orang tua yang tinggi pula maka akan dapat meningkatkan hasil 
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belajar siswa. Siswa yang mempunyai motivasi belajar baik, diperkirakan akan 

menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Motivasi belajar serta kondisi sosial 

ekonomi orang tua sangat penting, karena dengan keluarga pada tingkat sosial 

ekonomi yang tinggi tentunya menjadi tempat terbaik untuk memulai pendidikan, 

dan disini pula kesempatan belajar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

bakat dan talenta anak. Semua orang tua mempunyai tanggung jawab yang mulia 

untuk memberi pendidikan jasmani, mental, dan pendidikan rohani. Bagi orang 

tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak didalam keluarga, 

memandang anak itu sebagai individu yang sedang tumbuh berkembang, belajar 

sesuatu yang baru dan mengetahui segala sesuatu yang ada disekitarnya demi 

mengembangkan segala potensi yang masih terpendam dalam diri mereka. 

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2008/2009. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab IV, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut uji hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa : 

a. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Juwangi Kabupaten 

Boyolali secara parsial sebesar 0,308. 

b. Ada pengaruh positif dan signifikan  variabel kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Juwangi secara parsial sebesar 0,194. 

2. Menurut uji hipotesis secara  simultan dapat disimpulkan bahwa : 

a. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa  kelas VII SMP 

Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali secara simultan. 

b. Berdasarkan koefisien determinasi di peroleh koefisien sebesar 0,390, 

hal ini berarti besarnya pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Juwangi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008/2009 sebesar 39%. 
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B. Saran  

1. Bagi siswa hendaknya lebih berusaha untuk meningkatkan hasil belajar 

antara lain dengan sering mengerjakan soal- soal latihan yang diberikan 

guru, mengulang kembali materi yang telah diajarkan guru sehingga hasil 

belajar akan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya memberikan motivasi 

kepada siswa yang memiliki pengetahuan agak kurang dengan baik 

sehingga akan menimbulkan motivasi kepada siswa untuk rajin belajar 

sehingga hasil belajar akan meningkat. 

3. Bagi sekolah hendaknya lebih meningkatkan fasilitas- fasilitas yang dapat 

dipergunakan siswa untuk proses pembelajaran sehingga hasil belajar akan 

meningkat. 

4. Bagi orang tua hendaknya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif bagi anak sehingga akan memotivasi anak untuk lebih 

meningkatkan hasil belajar. 
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