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ABSTRAK  
 
Anggoro Styaji, Agus. 2009. Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga dengan 
Prestasi Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten. 
Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd., Pembimbing 
II Dra. Tri Suminar, M.Pd. 
 
Kata Kunci :  Tingkat ekonomi keluarga, Prestasi belajar 

Pencapaian prestasi belajar yang baik merupakan faktor yang sangat 
penting di dalam dunia pendidikan karena prestasi belajar merupakan cerminan 
pengauasaan materi dari setiap warga belajar yang sedang mengikuti proses 
pembelajaran. Pencapaian prestasi belajar yang optimal ditentukan oleh banyak 
faktor yang salah satunya adalah kondisi ekonomi keluarga. Meningkatnya 
kondisi ekonomi berarti pula meningkat kemampuan membiayai dan 
menyediakan fasilitas pendidikan bagi anaknya yang akhirnya dapat mendorong 
mereka untuk belajar secara baik. Dari kenyataan tersebut penulis tertarik 
mengkaji permasalahan : 1) Adakah perbedaan prestasi belajar para warga belajar 
di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga?, dan 2) 
Seberapa besar perbedaan prestasi belajar warga belajar di SKB Cawas Kabupaten 
Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga?. 

Penelitian kuantitatif ini dilakukan di Sanggar Kegiatan Belajar Cawas 
Kabupaten Klaten pada program kejar paket B dengan populasi seluruh warga 
belajar kejar paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten dengan jumlah 36 orang.  
Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik total sampling yaitu 
menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Penelitian ini 
difokuskan pada tingkat ekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap prestasi 
belajar warga belajar. Data tingkat ekonomi keluarga dikumpulkan menggunakan 
metode angket sedangkan prestasi belajar menggunakan metode dokumentasi. 
Analisis terhadap data penelitian dilakukan menggunakan analisis varians (Anava) 
satu jalan. 

Hasil penelitian menunjukkan warga belajar di SKB Cawas Kabupaten 
Klaten sebagian besar berasal dari tingkat ekonomi menengah dengan rata-rata 
prestasi belajar cukup. Dari hasil analisis Kruskal-Wallis diketahui bahwa ada 
perbedaan prestasi belajar warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau 
dari tingkat ekonomi keluarga ditunjukkan dari nilai χ2

hitung = 15,510 > χ2
tabel  = 

5,99 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Adapun perbedaan prestasi belajar warga 
belajar dari keluarga ekonomi atas dengan menengah rata-rata 0,22 dan dengan 
ekonomi bawah rata-rata 0,41. 

Hasil penelitian ini, dapat diajukan saran : 1) Bagi orang tua yang 
memiliki keterbatasan ekonomi agar tidak memberikan beban yang berat kepada 
anaknya dalam membantu pekerjaan orang tua agar anaknya memiliki waktu 
belajar yang cukup di rumah dan berusaha meluangkan waktu untuk 
memperhatikan dan bimbingan anak saat belajar di rumah agar hasil belajarnya 
menjadi optimal, 2) Bagi warga belajar yang berasal dari ekonomi menengah dan 
bawah hendaknya tetap berusaha untuk meluangkan waktu belajar di rumah agar 
prestasi belajarnya dapat meningkat 3) Bagi pihak SKB diharapkan untuk 
berusaha menyediakan berbagai sarana prasarana belajar yang memadai karena 
sebagian besar warga belajarnya berasal dari keluarga tingkat ekonomi menengah 
dan bawah yang memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kebutuhan 
sarana belajar.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia pada masa reformasi ini seperti yang dituangkan 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga akhirnya menuju kepada 

masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual yang merata 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Tujuan pendidikan Nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia adalah 

yang tertuang dalam GBHN, yaitu : “Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian 

mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja keras, 

profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani” 

(GBHN RI Tahun 1998). 

Mencapai tujuan tersebut maka pembangunan bangsa Indonesia saat ini 

bertumpu pada asas Trilogi Pembangunan sebagai landasan kebijaksanaan 

pembangunan yaitu : 

1. Asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya 

kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

2. Asas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

3. Asas stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 



 2

Asas pemerataan yang menuju tercapainya keadilan sosial dituangkan 

dalam jalur pemerataan yang dua di antaranya adalah :   

1. Pemerataan pembagian pendapatan 

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan 

Berpangkal pada asas pemerataan pendapatan, maka masyarakat pada 

umumnya dan orang tua/wali murid pada khususnya dapat menikmati pendapatan 

yang diperoleh dari berbagai jenis pekerjaan dan hal ini diharapkan agar 

pendapatan tersebut dapat ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan keluarga. 

Meningkatnya pendapatan masyarakat maka meningkat pula taraf hidup dan 

kesejahteraan keluarga yang akhirnya sebagian dapat digunakan untuk membiayai 

sekolah putra-putrinya. Dengan meningkatnya kemampuan membiayai dan 

tersedianya fasilitas pendidikan, maka dapat mendorong semangat belajar warga 

belajar. Sehingga prestasi belajar warga belajar juga meningkat dan 

memungkinkan mencapai hasil belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan 

untuk dapat mengantarkan meraih cita-citanya. 

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

tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak, apabila kita perhatikan 

bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang 

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

lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat 

ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Hubungan orang tuanya hidup 

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

fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai 
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menjadikan orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam 

pada pendidikan anak-anaknya. 

Begitu pula dengan asas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

maka memungkinkan anak-anak memperoleh pendidikan dengan baik karena 

tersedianya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang 

bergerak di bidang pendidikan. 

Memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia, hal 

ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi “Tiap warga negara 

berhak mendapat pengajaran“. Dengan diterapkan pendidikan, warga belajar dapat 

mengembangkan profesi dan bakat yang ada sehingga warga belajar dapat 

terbimbing ke arah yang lebih dewasa dan mampu melaksanakan tanggung jawab.  

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap 

dan bentuk tingkah laku di dalam masa hidup, proses sosial yaitu orang itu 

dihidupkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih khususnya yang datang dari 

sekolah sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal (Dirjen Dikti, 1983/1989:9). 

Hal ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan 

merupakan usaha kedewasaan anak dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan, 

melatih keterampilan dan pemahaman nilai-nilai serta sikap hidup yang lebih 

baik, pendidikan memberikan pengertian bahwa pendidikan itu merupakan salah 

satu usaha yang disengaja, usaha itu juga mempunyai tujuan yaitu ingin 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik. Untuk menjembatani 

pendidikan tersebut maka disusunlah kurikulum 2006 yang mengarahkan pada 

sistem belajar kompetensi peserta didik. 
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Kurikulum merupakan salah satu komponen utama pendidikan yang 

merupakan bagian penting dari terciptanya proses pendidikan di sekolah. Karena 

di sinilah ditentukan tujuan, isi, metode dan aktivitas pembelajaran dan evaluasi di 

kelas (Zais, 1976). Dalam UUSPN No.2 Th 1989 dijelaskan tentang karakter 

kurikulum sekolah “Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan 

kesenian dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (pasal, 37). Ini artinya, 

bahwa kurikulum hendaknya sangat mempertimbangkan aspek perkembangan 

peserta didik baik secara psikis dan fisik. 

Meningkatkan prestasi belajar yang baik, yang sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan, maka menurut UU SKL-SP No.23 Th 2006 Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan 

tujuan setiap satuan pendidikan, yakni : pendidikan dasar, yang meliputi 

SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan : meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

Prestasi belajar merupakan faktor yang sangat penting di dalam dunia 

pendidikan dan sering dijadikan pokok pembicaraan dan juga permasalahan antar 

pendidik. Hal ini memang cukup beralasan, karena prestasi belajar yang dicapai 

tidak dapat dilepaskan dengan masalah evaluasi pendidikan. Dengan demikian 

prestasi belajar dapat mencerminkan kemampuan warga belajar dalam 

mempelajari suatu mata pelajaran. 
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Meningkatnya kemampuan membiayai dan tersedianya fasilitas pendidikan, 

maka dapat mendorong semangat belajar warga belajar sehingga prestasi belajar 

warga belajar juga meningkat dan memungkinkan mencapai hasil belajar yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dapat mengantar meraih cita-citanya. 

Masyarakat miskin yang kurang beruntung ada yang tidak bisa menempuh 

pendidikan jalur formal, maka pemerintah memberikan pendidikan kesetaraan. 

Pendidikan kesetaraan tersebut adalah program pendidikan non formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA 

yang mencakup program kejar paket A, B, C.  

Program kejar paket B adalah salah satu program pendidikan dasar yang 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah, yang dikembangkan setara 

dengan sekolah lanjutan tingkat pertama. Kejar paket B dirancang untuk 

memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang telah selesai 

belajar paket A tanpa mempertimbangkan usia warga belajar dan titik berat 

pendidikan ditekankan pada penguasaan keterampilan yang dapat diandalkan 

sebagai kekal untuk mencari nafkah. Dengan demikian tujuan program kejar paket 

B adalah meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga belajar yang 

setara dengan lulusan SLTP.   

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga Dengan Prestasi 

Belajar Warga Belajar Kejar Paket B Di SKB Cawas Kabupaten Klaten”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 
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1. Adakah perbedaan prestasi belajar para warga belajar kejar paket B di SKB 

Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga? 

2. Seberapa besar perbedaan prestasi belajar warga belajar di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar para warga belajar kejar 

paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi 

keluarga. 

2. Mengetahui seberapa besar perbedaan prestasi belajar warga belajar kejar paket 

B di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah program pendidikan kesetaraan 

kejar paket B, dipengaruhi oleh faktor tingkat perekonomian keluarga peserta 

didik.  

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi keluarga dalam 

kaitannya dengan pengaruh tingkat ekonomi keluarga dengan prestasi belajar 



 7

warga belajar sehingga keluarga dapat memanfaatkan akses ekonominya untuk 

mendorong prestasi belajar warga belajar. 

 

1.5. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul 

“Perbedaan Prestasi Belajar Warga Belajar Kejar Paket B Di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten Ditinjau Dari Tingkat Ekonomi Keluarga” agar tidak 

menyimpang maka perlu diberi batasan istilah sebagai berikut : 

1. Perbedaan 

Menurut KBBI (1989:3), istilah perbedaan dapat diartikan sebagai 

selisih di antara dua atau lebih hal yang dikaji atau ditinjau.  

2. Warga belajar 

Warga belajar adalah masyarakat yang mengikuti kejar paket B di SKB 

Cawas Kabupaten Klaten. Wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program 

pemerintah yang harus dituntaskan, namun sayang masih banyak sekali warga 

masyarakat yang tidak tamat pendidikan setingkat sekolah dasar dikarenakan 

kekurangan biaya hingga putus sekolah. Maka dari itu pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan non formal yaitu program kejar paket A,B dan 

C yang tidak mengeluarkan biaya seperti pendidikan formal, karena program 

ini bersumber dana dari APBN maupun APBD pemerintah yang diharapkan 

dapat menekan jumlah angka warga masyarakat yang tidak tamat pendidikan 

setingkat sekolah dasar.  
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3. Kejar paket B 

Kejar paket B adalah salah satu program pendidikan dasar yang 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah, yang dikembangkan 

setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (Tri Joko Raharjo, 2005:12). 

4. SKB 

SKB adalah sanggar kegiatan belajar yang menyelenggarakan program 

pendidikan kesetaraan yang berupa pendidikan non formal, setara dengan 

pendidikan umum SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang mencakup program 

kejar paket A, B, C.  

5. Prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan angka 

nilai yang diberikan oleh guru (KBBI, 1989). Prestasi belajar yang dinilai, 

ditentukan oleh guru melalui penilaian proses evaluasi dalam pembelajaran 

yang dituangkan pada rapor hasil akhir dari pembelajaran. 

6. Tingkat ekonomi 

Tingkat ekonomi adalah penggolongan anggota-anggota masyarakat ke 

dalam satu kelas tertentu berdasarkan tinggi rendahnya standar kehidupan 

dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya (Hartanti dkk, 

1974:99). 

Tingkat ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu 

golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Dari tiga bagian 

golongan tingkat ekonomi tersebut, pembedaan anggota masyarakat dapat 
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dilihat dari segi pendapatan, kekayaan yang dimiliki, pola konsumsi dan 

lingkungan tempat hidup.  

7. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi sosial paling penting dalam kelompok 

sosial. Keluarga juga merupakan matrix (tempat persemaian) bagi 

pembentukan kepribadian manusia. Keluarga sebagai kesatuan partner terkecil 

juga memberikan bimbingan dan latihan bagi bakal warga negara sejak 

kehidupan anak yang sangat muda (Kartini Kartono, 1992:7). 

Dalam kehidupan keluarga peran orang tua sangat diperlukan bagi 

perkembangan anak-anaknya. Keluarga tidak hanya berfungsi memberikan 

jaminan makanan pada anak dan memperhatikan pertumbuhan fisik anak, 

melainkan juga memegang fungsi lain yang penting bagi perkembangan mental 

anak. Selain itu keadaan ekonomi keluarga juga sangat menentukan prestasi 

belajar warga belajar dan dapat dikatakan mungkin sebagai faktor yang paling 

dominan. Apabila segala peralatan belajar anak terpenuhi maka anak dapat 

lebih giat dalam belajarnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan 

Pendidikan sebagai suatu proses dapat dipandang sebagai suatu sistem 

dengan komponen-komponen dasarnya adalah anak didik, pendidik, dan bahan 

pelajaran. Apabila ketiga komponen dasar itu hadir bersama-sama dan 

berinteraksi satu sama lain dapat menciptakan suatu situasi atau peristiwa yang 

dapat disebut sebagai peristiwa pendidikan atau proses interaksi belajar atau yang 

lebih umum lagi disebut proses belajar mengajar. 

Crow and Crow menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berisi 

berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya 

dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari 

generasi ke generasi.  

Menurut Ki Hajar Dewantara “Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak” maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak dapat mencapai keselamatan dan kekuatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh 

anak. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas kerja 

pendidikan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki lapangan dan 

jangkauan yang sangat luas dan mencakup semua pengalaman dan pemikiran 

manusia tentang pendidikan.  
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Pelaksanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan sistem, 

efektivitasnya sangat ditentukan oleh kerja sama secara fungsional di antara 

komponen-komponennya. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada penjelasan atas 

PP No. 38/1992 tentang tenaga ke pendidikan, bahwa tenaga ke pendidikan 

merupakan unsur terpenting dalam sistem pendidikan nasional. 

Menurut Johnson dan Rozenweig dalam Amirin (1986:10) dinyatakan 

bahwa sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan 

terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang 

membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. 

Definisi sistem yang terkait dengan pendidikan nasional sebagaimana 

tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003, sebagaimana dinyatakan bahwa : 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sistem pada umumnya dibedakan menjadi dua macam yakni sistem terbuka 

dan tertutup. Sistem terbuka artinya suatu sistem yang berhubungan dengan 

lingkungannya, komponen-komponennya dibiarkan berhubungan dengan 

komponen di luar sistem. Sedangkan sistem tertutup dianggap semua 

komponennya terisolasi dari pengaruh dari luar, walaupun di dalam kenyataannya 

hampir tidak dijumpai suatu sistem yang tertutup sama sekali. 

Sistem terdiri atas komponen yang disebut juga sub-sistem yang lebih kecil. 

Sementara itu sub-sistem dapat pula terdiri atas sub-sub-sistem yang lebih kecil 

lagi. Dengan demikian sesungguhnya suatu sistem dapat merupakan sub-sistem 

dari sistem yang lebih besar atau sebaliknya. Masing-masing sub-sistem saling 
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terkait satu sama lain, secara lebih kompleks dapat diberikan contoh yakni tentang 

kegiatan proses pendidikan. 

Kegiatan proses pendidikan secara garis besar mengaitkan tiga komponen 

atau sub-sistem pokok yaitu sub-sistem masukan, proses dan keluaran. Sebagai 

suatu sub-sistem, proses pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

     
Sub-sistem masukan dalam keseluruhan proses pendidikan antara lain 

terdiri atas sub-sub-sistem peserta didik dengan segala macam potensinya. Sub-

sistem proses terdiri atas sub-sub-sistem pendidikan, kurikulum, gedung sekolah, 

sarana pembelajaran, metode, lingkungan dan sebagainya. Sedangkan sub-sub-

sistem keluaran meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, 

keterampilan dan sebagainya. 

Sub-sistem yang tekait dengan kajian ini adalah sub-sistem proses yang di 

antaranya sub-sub-sistem lingkungan. Di dalam lingkungan tersebut terdapat 

suatu lingkungan keluarga yang berbeda tingkat ekonominya di mana di dalam 

perbedaan tingkat ekonomi tersebut terdapat suatu sub-sub-sistem keluaran, yang 

di antaranya adalah hasil belajar atau prestasi belajar. Sehingga dapat disimpulkan 

adanya perbedaan tingkat ekonomi keluarga kemungkinan besar sangat 

mempengaruhi prestasi belajar. 

Proses pendidikan terjadi jika komponen-komponen yang ada di dalam 

sistem bergerak dan saling terkait. Bergeraknya masing-masing komponen 

belumlah dipandang cukup, sebab masih harus ada saling hubungan yang bersifat 

fungsional dan merupakan satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan. Apabila 

Masukan Proses Keluaran 
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salah satu komponen yang terdapat di dalam sistem tersebut tidak berfungsi 

ataupun kurang berfungsi, maka kemungkinan besar sistem tersebut tidak atau 

kurang berhasil dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain pendidikan harus 

digarap secara sistematik yakni penanganannya harus memperhatikan seluruh 

komponen yang terkait. 

Menurut ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dinyatakan 

bahwa : Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam 

lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, serta pemerintah. Pendidikan 

adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah 

dengan demikian di Indonesia menganut konsep pendidikan seumur hidup. 

Pendidikan dalam arti luas pada hakekatnya adalah suatu proses kehidupan 

masa kini dan proses untuk persiapan bagi kehidupan yang akan datang. Lingkup 

pendidikan yang meliputi : 

1. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di 

rumah dalam lingkungan keluarga. Pendidikan berlangsung tanpa organisasi, 

tanpa suatu program yang harus diselesaikan, tanpa evaluasi yang formal. 

Pendidikan informal sangat penting bagi pembentukan pribadi seseorang. 

Pengaruh orang tua, orang lain yang ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari 

dapat menentukan sikap dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam 

hidupnya (Tim Pengembangan MKDK, 1991:7). 

Berdasarkan batasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang dari 
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pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar yang dialami di dalam 

keluarga, lingkungan pekerjaan atau pengalaman sehari-hari.   

2. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal merupakan pendidikan dalam suatu instansi yang 

teratur untuk melanjutkan suatu kebudayaan yang berlaku sejak orang dewasa 

sengaja merencanakan penyampaian kebudayaan (Siti Muchati, 1973:15). 

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan formal dilaksanakan pada 

suatu lembaga. Pendidikan formal ini dimulai semenjak manusia sadar bahwa 

pengalaman yang harus diberikan pada generasi berikutnya, sehingga 

mendorong untuk mendirikan lembaga yang dapat digunakan sebagai sarana 

untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki orang 

dewasa.  

Lembaga tersebut dikenal dengan sekolah. Sekolah mempunyai 

kewajiban untuk menyerahkan agar kecerdasan pikiran anak sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. Dengan demikian, pendidikan sekolah mengenal 

beberapa tingkatan yang terdiri dari SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi.  

3. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal adalah kegiatan pendidikan terorganisir di luar 

sistem persekolahan dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik 

tertentu untuk mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan non formal meliputi 

berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisir agar generasi 

muda dan juga orang dewasa yang sama sekali tidak kesempatan mengikuti 
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pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan 

dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif, jadi 

pendidikan formal dan non formal merupakan usaha Integral dalam rangka 

pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup.  

 

2.1.2. Pengertian Tingkat Ekonomi Keluarga 

Tingkat ekonomi adalah penggolongan anggota-anggota masyarakat ke 

dalam satu kelas tertentu berdasarkan tinggi rendahnya standar kehidupan dalam 

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

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tingkat ekonomi adalah 

pembedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi (Azis Suganda, 

1997:94).  

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu aikonomia yang terdiri 

atas kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, nomos berarti aturan. Jadi 

dapat disimpulkan oikonomia berarti aturan rumah tangga. 

Pengertian ekonomi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari kegiatan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang langka atau 

terbatas. 

Manfaat dari ekonomi : 

1. Membantu menentukan cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan 

2. Membantu memilih alat pemuas kebutuhan secara optimal 

3. Membantu membuat prioritas kebutuhan 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan (Wiji Rahayu 2004:4-8) : 

1. Faktor ekonomi 

Adanya orang kaya dan miskin menandakan adanya perbedaan status 

ekonomi. Kebutuhan orang yang hidup berkecukupan tentunya tidak sama 

dengan kebutuhan orang yang hidup berkekurangan. 

2. Faktor sosial lingkungan budaya 

Dunia terdiri atas banyak suku bangsa yang menyebabkan terjadinya 

keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya. Orang yang hidup di suatu 

wilayah tertentu mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan orang yang 

hidup di wilayah lainnya.  

3. Faktor fisik 

Kondisi fisik setiap manusia berbeda-beda. Ada pria dan wanita. Ada 

yang gemuk dan kurus. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Setiap 

perbedaan pada kondisi fisik menuntut perbedaan pada perilaku dalam 

memenuhi kebutuhan. 

4. Faktor alami manusia 

Secara alami manusia dikaruniai oleh Tuhan dengan rasa, cipta dan 

karsa yang berkembang setiap waktu. 

Pembedaan anggota masyarakat dapat dilihat dari segi pendapatan, 

kekayaan yang dimiliki, pola konsumsi dan lingkungan sosial tempat tinggal 

seseorang. Jadi yang dimaksud tingkat ekonomi adalah tinggi rendahnya 

standar kehidupan seseorang untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dengan 

pendapatan yang diperolehnya. 
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Pada dasarnya tingkat ekonomi keluarga dikelompokkan menjadi tiga 

golongan yaitu : 

1. Golongan atas 

Golongan atas merupakan kelompok yang mempunyai penghasilan 

yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan 

primer sampai kebutuhan tersier (C. Sutrisno Sudharto, 1985:54). Menurut 

BPS (2003:25) golongan pendapatan tinggi yaitu keluarga yang tiap bulannya 

menerima pendapatan Rp. 950.000,-. 

2. Golongan menengah 

Keluarga golongan menengah merupakan keluarga yang 

berpenghasilan cukup untuk makan, pakaian, pengobatan dan pendidikan (C. 

Sutrisno Sudharto, 1985:54). Menurut BPS (2003:25) golongan pendapatan 

menengah yaitu keluarga yang tiap bulannya menerima pendapatan Rp. 

550.000,- sampai Rp. 950.000,-. 

3. Golongan bawah 

Keluarga yang berpenghasilan rendah yaitu keluarga yang 

berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian (bila 

ada sisanya) (C. Sutrisno Sudharto, 1985:54). Menurut BPS (2003:25) 

golongan pendapatan bawah yaitu keluarga yang tiap bulannya menerima 

pendapatan kurang dari Rp. 550.000,-. 

Tingkat ekonomi orang tua dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai          

berikut : 

1. Tingkat Pendapatan 

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan orang tua sangat menentukan 

tingkat ekonominya. Jika pendapatan orang tua tinggi maka tingkat 
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ekonominya juga tinggi, sebaliknya jika pendapatan orang tua siswa rendah, 

maka tingkat ekonominya akan rendah. Orang tua sebagai pelaku ekonomi 

sektor keluarga memiliki sumber-sumber pendapatan sesuai dengan macam 

dan jumlah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan disertakan dalam proses 

pembentukan produksi nasional sebagai berikut : 

a. Upah 

Upah merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga 

sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber daya tenaga kerja yang 

mereka gunakan dalam pembentukan produksi nasional (Soediyono, 

1992:19). 

Kaslan A. Tohir (1989:339) menyatakan bahwa upah adalah 

penggantian atas upah yang diberikan kepada mereka yang melakukan 

pekerjaan sebagai buruh dari seseorang. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa upah adalah pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga dari 

seseorang sebagai imbalan jasa terhadap penggunaan sumber daya tenaga 

kerja yang digunakan dalam pembentukan produksi nasional. 

b. Bunga 

Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga modal. Goedhart 

menyatakan bahwa bunga adalah perbedaan nilai yang tergantung pada 

perbedaan waktu yang berdasarkan perhitungan ekonomis. Menurut 

Kaslan A. Tohir (1982:376) menyatakan bahwa bunga adalah penggantian 

kerugian yang diterima oleh yang mempunyai modal untuk penyerahan 

penggunaan modal itu. 
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Berdasarkan uraian di atas bahwa bunga adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga keluarga sebagai pemilik sumber daya modal 

sebagai imbalan atas penyerahannya kepada pihak lain. 

c. Sewa  

Menurut David Ricardo bahwa pendapatan sewa dikhususkan pada 

tanah yang disebut rente tanah, artinya penggantian kerugian untuk 

penggunaan tanah dalam kesuburannya yang alami. Sewa yaitu 

penggantian kerugian yang diterima oleh yang mempunyai tanah untuk 

penyerahan penggunaan tanah (Kaslan A. Tohir 1983:411).  

Berdasarkan uraian di atas bahwa sewa adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga keluarga sebagai pemilik sumber daya alam 

atau aktiva tetap karena penyertaannya dalam pembentukan produksi 

nasional. 

d. Laba 

Soediyono (1992:20) menyatakan bahwa laba merupakan perbedaan 

jumlah penerimaan penjualan perusahaan dengan jumlah biaya yang 

dikeluarkan perusahaan per tahun. Sedangkan P.A. Samuelson 

menyatakan laba adalah sisa yang dimiliki atas penjualan barang-barang 

produksi (Tri Karya Bhakti, 1980:428). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa laba adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga keluarga sebagai pemilik sumber daya 

kewirausahaan, karena adanya sisa sebagai akibat terjadinya perbedaan 

jumlah penerimaan dari penjualan hasil-hasil produksi dengan jumlah 
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biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dalam 

jangka waktu tertentu. 

2. Tingkat Pengeluaran 

Menurut konsep ekonomi (Soediyono 1992:17) menyatakan bahwa : 

pengeluaran konsumsi meliputi pengeluaran rumah tangga keluarga dan 

perseorangan serta lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang 

dan jasa yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Menurut P.A. Samuelson bahwa tingkat ekonomi keluarga dipengaruhi  

oleh : 

1. Tingkat Pendapatan 

P.A. Samuelson menyatakan bahwa keluarga yang miskin tentu saja harus 

membelanjakan pendapatannya untuk barang kebutuhan hidup yang 

terpenting, pangan, perumahan dan sejumlah kecil sandang. Bila pendapatan 

naik, pembelian barang terhadap barang-barang juga bertambah (Tri Karya 

Bhakti, 1980:155). Sementara itu Engel menyatakan bahwa makin melarat 

keluarga itu makin besar pembagian pengeluaran untuk keperluan makan 

daripada pengeluaran keseluruhan di keluarga itu (Kaslan A. Tohir, 

1983:267). 

Berdasarkan uraian di atas apabila pendapatan orang tua siswa itu rendah, 

maka tingkat ekonominya akan menjadi rendah. Dengan demikian sebagian 

besar pendapatannya akan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan. 

Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya akan mengalami 

hambatan. 
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2. Jumlah Anggota Keluarga 

P.A. Samuelson menyatakan bahwa setiap anak pada keluarga itu akan 

menambah biaya hidup pula (Tri Karya Bhakti, 1980:159). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa makin besar jumlah anggota keluarga akan menjadikan 

semakin besar pula pengeluaran dan sebaliknya jika jumlah anggota keluarga 

itu kecil akan lebih kecil pula pengeluarannya. 

3. Lingkungan Sosial Ekonomi 

Kondisi lingkungan sosial ekonomi akan ikut memberikan corak pada 

gaya hidup keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, baik di pedesaan 

maupun di perkotaan. Hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap 

tingkat pengeluaran, terutama berkaitan dengan harga pasar yang berlaku 

seperti dikemukakan oleh P.A. Samuelson tentang sewa rumah dan harga 

barang.  

4. Kecenderungan Untuk Konsumsi dan Kecenderungan Untuk Menabung 

Menurut P.A. Samuelson dinyatakan bahwa orang yang sangat miskin 

tidak mungkin untuk menabung, sebaliknya akan mengadakan dissave dengan 

membelanjakan lebih banyak dari yang diterima. Perbedaan itu ditutup dengan 

hutang atau tabungannya dulu (Tri Karya Bhakti, 1980:161).  

Disampaikan oleh Keynes bahwa makin meningkat penghasilan, maka 

makin menurun bagian yang hendak dicapai dan makin besar bagian yang 

hendak di tabung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk 

konsumsi dan menabung mempengaruhi tingkat pengeluaran keluarga, sebagai 

akibat naik turunnya pendapatan.  
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2.1.3. Pengertian Prestasi Belajar 

Warga belajar setelah mengalami proses belajar diharapkan warga belajar 

mengalami perubahan tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. Salah satu 

petunjuk keberhasilan warga belajar dalam kegiatan adalah prestasi belajar yang 

merupakan hasil-hasil individu secara maksimal. 

Masalah belajar sangatlah kompleks sehingga timbul pertanyaan apakah 

sebenarnya belajar itu. Beberapa ahli mendefinisikan masalah belajar dengan 

orientasi yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut hanyalah disesuaikan 

dengan perkembangan serta tergantung dari sudut pandangnya. 

Menurut Herriman mendefinisikan belajar adalah suatu proses perubahan 

perbuatan yang ada hubungannya dengan praktek atau latihan dan perubahan tidak 

dapat diperoleh atas dasar kelelahan atau kepayahan. Menurut S. Nasution 

mendefinisikan belajar adalah suatu proses yang menimbulkan kelakuan baru atau 

mengubah kelakuan lama sehingga seseorang lebih mampu menghadapi situasi-

situasi dalam hidupnya. 

Berdasarkan kedua pengertian belajar di atas dapat disimpulkan prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan, dan 

sebagainya). Prestasi belajar yang dimaksud dalam kajian ini adalah hasil belajar. 

Jadi hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik warga belajar sebagai 

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan. 

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa 

proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, berdasarkan ketentuan 

kurikulum yang disempurnakan yang saat ini digunakan adalah : 
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1. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi 

baik secara individu maupun kelompok 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai warga belajar 

baik individu maupun klasikal. Akan tetapi yang banyak dijadikan sebagai 

tolok ukur keberhasilan dari keduanya adalah daya serap siswa terhadap 

pelajaran 

Berdasarkan kedua indikator tersebut secara teknis diperoleh melalui 

kegiatan evaluasi pembelajaran, evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran kejar 

paket B mencakup : evaluasi pretest, evaluasi formatif, evaluasi diagnostik dan 

evaluasi sumatif.   

Prestasi belajar warga belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, secara umum 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri warga 

belajar yang terdiri dari : 

a. Faktor Fisiologis 

Digolongkan dalam faktor fisiologis antara lain adalah penglihatan, 

pendengaran dan kondisi fisiologis. Apabila penglihatan dan pendengaran 

terganggu maka hal ini akan menghambat subyek yang belajar, gangguan 

ini antara lain dalam memperoleh informasi, dalam mempelajari catatan 

atau buku, sewaktu melakukan pengamatan atau observasi. Hal ini 

mempengaruhi dalam proses belajar termasuk pendengaran dan 
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pendengaran pada waktu belajar juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis. 

Faktor Fisiologis mencakup tentang : 

1) Kecerdasan (Intelegensi) 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Pada umumnya 

pada situasi yang sama anak yang lebih cerdas, prestasi belajarnya 

akan lebih tinggi dari pada anak yang kurang cerdas. 

2) Bakat 

Bakat baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. 

3) Perhatian 

Menurut Gazali, perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itu pun semata-mata tertuju pada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. 

4) Minat 

Menurut Hilgrad, rumusan tentang minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

5) Motivasi 

Motivasi belajar oleh WS. Winkel (1983) diartikan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam dari warga belajar yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberi arah pada kegiatan belajar itu, 

maka tujuan yang dikehendaki warga belajar tercapai. 
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6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tumbuhnya sudah siap melakukan 

kecakapan baru. 

7) Kesiapan (Readiness) 

Menurut Jamies Drever, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

respon atau beri aksi. 

8) Berpikir dan Ingatan 

Berpikir adalah suatu kegiatan berupa pelulusan gagasan berdasarkan 

pengetahuan yang ada dengan memperhitungkan hubungan sebab 

akibat dirangkaikan secara logic dan rasional. 

b. Faktor psikologis 

Faktor ini baik ditinjau dari tingkat intelegensi. Perhatian dan minat 

semuanya sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 

2. Faktor Eksternal 

  Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri warga 

belajar yang dapat mempengaruhi proses hasil belajar. Faktor eksternal terdiri 

dari faktor lingkungan belajar, yang tergolong dalam faktor lingkungan belajar 

adalah faktor lingkungan belajar di dalam dan di luar sekolah. Lingkungan 

belajar di dalam dan di luar sekolah terdiri dari : 

a. Lingkungan Alam 

Terdiri dari suhu, pertukaran udara dan cahaya, penerangan serta tumbuh-

tumbuhan di dalam areal sekolah. 

b. Lingkungan Fisik 
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Terdiri dari gedung, instalasi, konstruksi, dan tata letak serta perlengkapan 

belajar yang digunakan. 

c. Lingkungan Sosial 

Terdiri dari suasana hubungan timbal balik antara semua personil yang 

terlihat dalam kegiatan belajar. Dampak lingkungan alam di dalam sekolah 

yang menyenangkan dapat mempertinggi ketekunan dan kegairahan dalam 

belajar. 

 Hubungan timbal balik yang baik, akrab di antara warga belajar, guru, 

karyawan akan dapat merangsang terwujudnya masyarakat sekolah yang gemar 

belajar. Sedangkan lingkungan belajar di luar sekolah meliputi : 

1. Lingkungan Alam 

Terdiri dari flora fauna, topografi, serta jenis mata pencaharian penduduk di 

sekitar sekolah. 

2. Lingkungan Fisik 

Terdiri dari perkantoran, perumahan rakyat, pabrik, jalan, jembatan dan tempat 

hiburan atau rekreasi. 

3. Lingkungan Sosial 

Terdiri dari adat-istiadat setempat, struktur sosial dan ke gotong-royongan. 

4. Lingkungan keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga sangat menentukan juga prestasi belajar warga 

belajar dan dapat dikatakan mungkin sebagai faktor yang paling dominan. 

Apabila segala peralatan belajar anak terpenuhi maka anak dapat lebih giat 

dalam belajarnya. 
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Prestasi belajar untuk meningkatkan kompetensi yang akan dicapai dalam 

pembelajaran kejar paket B, harus memenuhi standar kompetensi lulusan yang 

selengkapnya menurut Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (UU 

SKL-SP No.23 Th 2006) adalah : 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan 

remaja 

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 

3. Menunjukkan sikap percaya diri 

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih 

luas 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkup nasional 

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif 

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya 

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

10. Mendiskripsi gejala alam dan sosial 

11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab 

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 
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13. Menghargai karya seni dan budaya nasional 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun 

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 

18. Menghargai adanya perbedaan pendapat 

19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana 

20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana 

21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah 

 

2.1.4. Peran Tingkat Ekonomi Keluarga Dalam Peningkatan Prestasi 

Belajar 

Pembentukan keluarga dimulai dengan adanya perkawinan, di mana 

disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 

Menurut Pujosuwarno (1994:11-12) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan 

antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki–

laki maupun perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik 

anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 
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Keluarga merupakan organisasi sosial paling penting dalam kelompok 

sosial. Keluarga juga merupakan matrix (tempat persemaian) bagi pembentukan 

kepribadian manusia. Keluarga sebagai kesatuan partner terkecil juga memberikan 

bimbingan dan latihan bagi bakal warga negara sejak kehidupan anak yang sangat 

muda (Kartini Kartono, 1992:7). 

Pencapaian prestasi belajar yang maksimal ternyata banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang sangat kompleks, baik yang berasal dari dalam warga 

belajar (faktor intern) maupun yang berasal dari luar diri warga belajar (faktor 

ekstern). Salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar warga 

belajar adalah tingkat ekonomi orang tua. 

Tingkat ekonomi orang tua merupakan salah satu sebab terpenuhi tidaknya 

sarana prasarana belajar warga belajar. Di samping itu tingkat ekonomi orang tua 

cukup menentukan tepat tidaknya waktu pembayaran dana bantuan pendidikan 

kepada pihak sekolah. Sudah barang tentu ketepatan waktu pembayaran dana 

bantuan pendidikan akan mempengaruhi kelancaran proses penyelenggaraan 

pendidikan sekolah dan juga terhadap mental kejiwaan warga belajar dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Menurut Hendyat S dan Wasty S (1982:223-224) dinyatakan bahwa 

bantuan dana pendidikan dari orang tua warga belajar terhadap sekolah 

dipengaruhi oleh : 

1. Tingkat ekonomi orang tua 

2. Anggapan orang tua akan penting tidaknya pendidikan 

3. Kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 
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Berdasarkan uraian di atas bahwa tingkat ekonomi orang tua yang serba 

kecukupan akan menunjang kelancaran penyelenggaraan proses belajar, 

khususnya proses belajar warga belajar baik di sekolah maupun di rumah. Warga 

belajar yang tingkat ekonominya cukup tinggi akan lebih mudah dalam memenuhi 

kebutuhan pendidikan sekolah, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam 

penyediaan sarana prasarana belajar maupun pemenuhan kewajiban yang berupa 

pembayaran dana bantuan pendidikan kepada pihak sekolah. 

Warga belajar yang tingkat ekonominya serba kurang, sudah tentu 

mengalami kekurangan sarana prasarana belajarnya, serta beban mental kejiwaan 

karena sering terlambat bahkan tertunda untuk waktu yang lama dalam 

pembayaran dana bantuan pendidikannya. Kondisi ini mengakibatkan ketenangan 

dan konsentrasi belajar warga belajar terganggu karena harus berpikir bagaimana 

caranya agar memenuhi kebutuhan belajarnya dengan baik. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan warga belajar yang kondisi ekonomi orang tuanya kurang 

menguntungkan mampu belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

ekonomi orang tua merupakan salah satu dari beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi upaya pencapaian prestasi belajar warga belajar. 

 

2.1.5. Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar adalah hasil maksimal yang telah dicapai individu setelah 

melakukan usaha belajar, yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol 

maupun kalimat dalam periode tertentu. 
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Telah disebutkan di muka bahwa tingkat ekonomi keluarga memegang 

peranan yang sangat penting dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia termasuk juga tersedianya fasilitas yang dibutuhkan 

dalam bidang pendidikan. Kenyataannya bahwa seorang warga belajar yang orang 

tuanya mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi mempunyai kesempatan yang 

lebih besar dalam mendapatkan fasilitas, di mana fasilitas tersebut tidak mungkin 

diperoleh anak yang orang tuanya tingkat ekonominya berada di bawahnya.   

 

  

  

 

 

 
2.2. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kenyataannya (Sutrisno Hadi, 1990:257). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah :  

Ha : Ada perbedaan prestasi belajar warga belajar kejar paket B di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten ditinjau dari pengaruh tingkat ekonomi keluarga. 

Ho : Tidak ada perbedaan prestasi belajar warga belajar kejar paket B di SKB 

Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari pengaruh tingkat ekonomi keluarga. 

Prestasi 
Belajar 

Tingkat Ekonomi 
Keluarga  

Atas 

Menengah 

Bawah 

Prestasi 
Belajar 

Tingkat Ekonomi 
Keluarga  

Atas 

Menengah 

Bawah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan pada pengamatan kali ini menggunakan 

jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Menurut cara dalam 

memperoleh datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian cross sectional di 

mana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat akan 

dikumpulkan dalam waktu yang sama. 

Ditinjau dari bentuk yang diperoleh, penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif yaitu suatu penelitian yang mencari penguraian dan analisis suatu 

kelompok tanpa menarik suatu kesimpulan atau informasi tentang kelompok yang 

lebih besar dengan melibatkan diri pada “perhitungan” atau angka/kuantitas, yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu dan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Tingkat Ekonomi Keluarga dengan Prestasi Belajar Warga Belajar Kejar Paket B 

di SKB Cawas Kabupaten Klaten. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Kegiatan Belajar Cawas Kabupaten 

Klaten pada program kejar paket B. Dipilihnya tempat penelitian lokasi tersebut 

dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar warga belajar di 

SKB Cawas Kabupaten Klaten berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah ke bawah dengan berbagai keterbatasan dalam memenuhi berbagai 
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biaya pendidikan bagi anaknya yang semakin mahal dan tentunya kondisi yang 

demikian dapat berdampak pada pencapai hasil belajar dari para warga belajarnya. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006:130). Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita 

dalam satu ruang lingkup waktu yang kita tentukan (Margono, 2007:118). Dari 

kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi yaitu seluruh sumber 

data atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga belajar 

kejar paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten dengan jumlah 36 orang.  

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Dalam penelitian Suharsimi Arikunto (2000:120) 

menyatakan bahwa sebagai ancer-ancer apabila jumlah subyeknya kecil (kurang 

dari 100) lebih baik diambil semua sebagai sampel akan tetapi apabila subyeknya 

besar (lebih dari 100 orang) maka dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih tergantung kemampuan peneliti. 

Mengingat jumlah populasi atau subyek dalam penelitian ini relatif kecil 

yaitu hanya 36 orang, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil seluruh warga belajar kejar 

paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten dengan jumlah 36 sebagai sampel 

sehinggi penelitian ini dapat disebut pula dengan penelitian populasi 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik 

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

adalah variabel penelitian tentang Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga dengan 

Prestasi Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel 

lain (Arikunto, 1998:101). Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat 

ekonomi keluarga (X). Adapun jabaran variabel tingkat ekonomi keluarga 

sebagaimana dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1. Variabel, Sub Variabel dan Indikator 

No. Variabel Sub Variabel Indikator 

1. Tingkat 
ekonomi 
keluarga 

• Mata pencaharian 
 
 
 
 
 
• Kebutuhan 

keluarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tanggung jawab 

orang tua 
 

 Jenis pekerjaan (pekerjaan 
pokok, pekerjaan 
sampingan) 

 Lama bekerja 
 Penghasilan 

 
 Jumlah anggota keluarga 
 Biaya hidup per bulan 
(kebutuhan pokok, sekolah, 
pakaian, kesehatan, liburan, 
transportasi) 

 Pola konsumsi keluarga 
 Pemenuhan kebutuhan 
pendidikan keluarga 

 Orang tua (pendidikan 
formal dan non formal) 

 Tingkat pendidikan anak 
 

 Beban biaya keluarga yang 
ditanggung orang tua 

 Biaya pendidikan anak 
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• Status 

kepemilikan  
 
 
 
 
 
 
• Lingkungan sosial 

 Fasilitas sekolah anak 
 Bimbingan terhadap anak 
 Perhatian orang tua 
terhadap anak 

 Alat transportasi 
 Rumah 
 Tanah/sawah 
 Fasilitas rumah (barang 
elektronik) 

 Beban listrik 
 Hewan 

 
 Keadaan lingkungan tempat 
tinggal (rumah) 

 Tingkat sosial keluarga 
 
2. Variabel terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang penelitiannya diukur untuk 

mengetahui berapa besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Arikunto, 

1998:101). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar warga 

belajar (Y), dengan indikator nilai rata-rata raport warga belajar.  

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam memperoleh 

hasil dalam suatu penelitian, maka perlu diperhatikan metode pengumpulan data 

yang paling tepat adalah metode yang sesuai dengan jenis data yang akan 

dikumpulkan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner atau angket 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya 
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atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:140). Metode ini digunakan 

untuk mengungkapkan data tentang tingkat ekonomi keluarga warga belajar 

kejar paket B. 

Tipe kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup dengan pilihan empat alternatif jawaban agar responden mudah dalam 

menjawab item-item kuesioner. Alternatif  jawaban yang ada pada setiap item 

angket merupakan data kualitatif. Dari data kualitatif itu ditransformasikan ke 

dalam data kuantitatif dengan menggunakan simbol yang berupa angka. 

Dengan demikian secara berurutan pengubahan data kualitatif menjadi data 

kuantitatif adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban alternatif a diberi skor 1 

b. Jawaban alternatif b diberi skor 2 

c. Jawaban alternatif c diberi skor 3  

d. Jawaban alternatif d diberi skor 4 

Data kuantitatif yang diperoleh dari koesioner dengan skala ordinal ini 

nantinya adalah data nominal karena yang digunakan untuk keperluan analisis 

data adalah penjumlah skor dari seluruh item angket. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat dikatakan dengan penyelidikan benda-benda 

tertulis seperti buku administrasi, dokumen dan catatan-catatan lainnya 

(Arikunto, 2002:149). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengungkap data tentang jumlah warga belajar kejar paket B yang akan 

dijadikan sebagai populasi penelitian dan data tentang prestasi belajar warga 
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belajar kejar paket B yang berasal dari nilai raport yang merupakan data 

variabel terikat dalam penelitian ini. 

 

3.6. Teknik Validitas dan Reliabilitas Data 

Instrumen yang dignakan dalam suatu penelitian harus benar-benar baik 

yaitu valid atau tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur dan reliabel atau 

dapat dipercaya sebagai alat ukur. 

1. Uji validitas 

Guna mengetahui valid dan tidaknya angket, digunakan statistik uji 

koefisisen korelasi product moment dari Karl Pearson dengan rumus sebagai 

berikut : 

( )( )
( )( ) ( )( ){ }∑ ∑∑∑
∑ ∑∑

−⋅−⋅

−⋅
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi dari variabel X dan Y 

X : Skor masing–masing item   

Y : Skor total 

N : Jumlah subyek 

Hasil dari rxy ini dilanjutkan lagi dengan korelasi bagian total rpq yang 

kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel dengan taraf signifikan 5% dan 

derajat bebas N-2. Adapun langkah untuk mencari validitas adalah sebagai 

berikut ini : 

1) Membuat tabel analisis untuk masing-masing variabel (X) Item genap, dan 

variabel (Y) Item ganjil 
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2) Mengorelasikan jumlah skor masing-masing variabel dengan skor total 

3) Hasil yang diperoleh dari masing-masing perhitungan tersebut, di 

konsultasikan dengan nilai dalam tabel harga kritik dari r Product Momen 

pada taraf signifikasi 5% atau interval kepercayaan 95% sebesar 0,361 

dengan n = 30 

4) Jika indeks korelasi atau harga rxy ≥ r tabel, maka butir instrumen tersebut 

valid. Jika rxy ≤ r tabel, maka butir instrumen tersebut tidak valid 

Hasil perhitungan validitas kuesioner dengan 30 responden sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.2. Hasil Rangkuman Uji Validitas Kuesioner. 

No. rxy rtabel Ket No. rxy rtabel Ket 

1 0,508 0,361 Valid 25 0,394 0,361 Valid 
2 0,475 0,361 Valid 26 0,385 0,361 Valid 
3 0,531 0,361 Valid 27 0,554 0,361 Valid 
4 0,406 0,361 Valid 28 0,416 0,361 Valid 
5 0,407 0,361 Valid 29 0,414 0,361 Valid 
6 0,439 0,361 Valid 30 0,622 0,361 Valid 
7 0,472 0,361 Valid 31 0,758 0,361 Valid 
8 0,285 0,361 Tidak 32 0,661 0,361 Valid 
9 0,488 0,361 Valid 33 0,455 0,361 Valid 
10 0,459 0,361 Valid 34 0,505 0,361 Valid 
11 0,419 0,361 Valid 35 0,380 0,361 Valid 
12 0,506 0,361 Valid 36 0,376 0,361 Valid 
13 0,404 0,361 Valid 37 0,481 0,361 Valid 
14 0,489 0,361 Valid 38 0,528 0,361 Valid 
15 0,594 0,361 Valid 39 0,077 0,361 Tidak 
16 0,403 0,361 Valid 40 0,585 0,361 Valid 
17 0,522 0,361 Valid 41 0,433 0,361 Valid 
18 0,399 0,361 Valid 42 0,484 0,361 Valid 
19 0,621 0,361 Valid 43 0,445 0,361 Valid 
20 0,546 0,361 Valid 44 0,000 0,361 Tidak 
21 0,374 0,361 Valid 45 0,504 0,361 Valid 
22 0,450 0,361 Valid 46 0,589 0,361 Valid 
23 0,568 0,361 Valid 47 0,581 0,361 Valid 
24 0,186 0,361 Tidak  

Sumber : Analisis data penelitian tahun 2009 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas item menunjukkan bahwa item dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data. Uji tersebut berfungsi untuk mengetahui bahwa instrumen 

tersebut dapat memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran 

kembali pada subyek yang sama pada waktu yang berlainan atau pada subyek 

yang berbeda pada waktu yang bersamaan atau berlainan. Karena angket 

dalam penelitian ini memiliki skala bertingkat, maka dalam pengujian 

reliabilitasnya digunakan rumus alpha sebagai berikut : 
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⎜
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b
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Keterangan : 

r11 : Reliabilitas 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

 : Varian butir 

 : Varian total 

Hasil dari harga rxy maka dikonsultasikan dengan rtabel. Jika rxy ≥ rtabel 

dengan taraf signifikasi 5%, maka item atau butir adalah reliabel.  

Hasil yang diperoleh di konsultasikan pada harga r tabel (0,361) untuk n 

= 30. Jika r hitung ≥ r tabel, maka dari hitungan tersebut dapat di simpulkan 

memiliki reliabilitas yang baik. Dan diperoleh r11 hitung sebesar 0,917. 

Sehingga r hitung (0,917) ≥  r tabel (0,361) maka dapat di simpulkan bahwa 

instrumen ini memiliki reliabilitas yang baik. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam pengujian suatu 

hipotesis, pada kegiatan penelitian setelah data-data terkumpul. Selanjutnya yang 

harus diambil adalah mengadakan analisis data. Penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan rumus 

Kruskall-Wallis. 

3.7.1. Deskriptif Persentase 

Metode analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan data dari 

tiap variabel penelitian. Rumus yang digunakan dalam analisis deskriptif ini adalah rumus 

persentase sebagai berikut : 

  %  =     
N
n   x  100% 

Keterangan : 

n : Jumlah siswa tiap kriteria kondisi ekonomi keluarga 

N : Jumlah seluruh siswa 

% : Tingkat persentase yang dicapai (Ali, 1989 : 184) 

3.7.2. Analisis Kruskal-Wallis 

Analisis data menggunakan rumus Kruskal-Wallis ini digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan prestasi belajar warga belajar kejar 

paket B di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari pengaruh tingkat ekonomi 

keluarga. Adapun rumus Kruskal-Wallis tersebut adalah sebagai berikut: 

    ∑
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Keterangan : 

n : Jumlah sampel 
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k : Banyaknya kelompok 

r2 : Kuadrat rangking 

Taraf kesalahan yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah 5% atau 

0,05. Apabila probabilitas yang diperoleh > 0,05, maka Ho diterima tetapi apabila 

probabilitas yang diperoleh < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi  Tingkat Ekonomi Keluarga 

Data  tingkat ekonomi keluarga diambil menggunakan angket yang terdiri 

dari butir-butir yang mengungkap tingkat ekonomi keluarga. Gambaran tentang 

tingkat ekonomi keluarga warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten tersebut 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Tingkat Ekonomi Keluarga Warga Belajar di SKB Cawas 
Kabupaten Klaten 

Rentang Skor Tingkat Ekonomi 
Keluarga Frekuensi Persentase 

132 – 157 
106 – 131 
80 – 105 

Atas 
Menengah 

Bawah 

8 
18 
10 

22,22% 
50,00% 
27,78% 

Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui dari 36 warga belajar di SKB 

Cawas Kabupaten Klaten, 8 orang diantaranya berasal dari keluarga dengan 

tingkat ekonomi atas, 18 orang diantaranya berasal dari keluarga dengan tingkat 

ekonomi menengah, dan 10 orang diantaranya berasal dari keluarga dengan 

tingkat ekonomi bawah. Dengan demikian tampak bahwa sebagian warga belajar 

di SKB Cawas Kabupaten Klaten berasal dari tingkat ekonomi menengah. 

Lebih jelasnya deskripsi data tentang tingkat ekonomi keluarga warga 

belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten dapat dilihat pada diagram                

berikut: 
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Gambar 4.1 

Diagram Distribusi Tingkat Ekonomi Keluarga warga belajar di SKB  
Cawas Kabupaten Klaten 

4.1.2. Deskripsi Prestasi Belajar 

Data prestasi belajar dari warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten 

yang diambil dari rata-rata nilai raport dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Prestasi Belajar Warga Belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten 
Tingkat Ekonomi 

Keluarga Rata-rata Kriteria 

Atas 
Menengah 

Bawah 

7,19 
6,97 
6,78 

Baik 
Cukup 
Cukup  

Sumber : Data penelitian 2009 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa prestasi belajar warga warga belajar di SKB 

Cawas Kabupaten Klaten yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi atas 

rata-rata 7,19 yang masuk dalam kategori baik. Prestasi belajar warga warga 

belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten yang berasal dari keluarga dengan 

tingkat ekonomi menengah rata-rata 6,97 yang masuk dalam kategori cukup dan 

prestasi belajar warga warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten yang 
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berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi bawah rata-rata 6,78 yang masuk 

dalam kategori cukup. Tampak bahwa warga belajar yang berasal dari keluarga 

dengan ekonomi atas memiliki prestasi belajar lebih baik dibandingkan warga 

belajar yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya menengah maupun 

bawah.  

Ditinjau dari prestasi belajar masing-masing warga belajar di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Prestasi Belajar Warga Belajar di SKB Cawas Kabupaten 
Klaten 

Atas Menengah Bawah Kriteria F % F % F % 
Sangat baik 

Baik 
Cukup 
Kurang 

0 
7 
1 
0 

0,00% 
98,50%
12,50%
0,00% 

0 
10 
8 
0 

0,00% 
55,56%
44,44%
0,00% 

0 
1 
9 
0 

0,00% 
10,00%
90,00 
0,00% 

Jumlah 8 100% 18 100% 10 100% 
Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa warga belajar yang berasal dari 

keluarga dengan tingkat ekonomi atas sebagian besar memiliki prestasi belajar 

baik yaitu 7 orang atau 98,50% dan hanya ada 1 orang atau 12,50% yang prestasi 

belajarnya cukup. Warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat 

ekonomi menengah sebagian besar memiliki prestasi belajar baik yaitu 10 orang 

atau 55,56% dan hanya ada 8 orang atau 44,44% yang prestasi belajarnya cukup 

sedangkan warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

bawah sebagian besar memiliki prestasi belajar cukup yaitu 9 orang atau 90,00% 

dan hanya ada 1 orang atau 10,00% yang prestasi belajarnya baik.  

Lebih jelasnya gambaran tentang prestasi belajar masing-masing warga 

belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten tersebut dapa dilihat pada gambar 

berikut ini : 
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Gambar  4.2  

 Bagan Distribusi Prestasi Belajar Warga Belajar di SKB  
Cawas Kabupaten Klaten 

 
4.1.3. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian (Ha) yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini 

adalah “Ada perbedaan prestasi belajar dari warga belajar di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga”. Untuk pengujian 

hipotesis secara statistik maka dirumuskan hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi 

“Tidak ada perbedaan prestasi belajar dari warga belajar di SKB Cawas 

Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga”. 

Analisis statistik yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis tersebut 

adalah analisis statistik non parameterik menggunakan uji kruskal-wallis. 

Berdasarkan hasil analisis kruskal-wallis menggunakan program bantu SPSS for 

windows release 12 diperoleh nilai chi-square = 15,510 > χ2
tabel = 5,99 untuk α = 

5% dengan k = 2 dan probabilitas = 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat 
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diputuskan bahwa hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “Tidak ada perbedaan 

prestasi belajar dari warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari 

tingkat ekonomi keluarga”, ditolak dan hipotesis kerja (Ha) yang menyatakan 

“Ada perbedaan prestasi belajar dari warga belajar di SKB Cawas Kabupaten 

Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga” diterima. 

Rata-rata prestasi belajar warga belajar dari keluarga dengan tingkat 

ekonomi atas sebesar 7,19 dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah 

sebesar 6,97 dan dari keluarga dengan tingkat ekonomi bawah sebesar 6,78. 

Dengan demikian tampak bahwa perbedaan prestasi belajar warga belajar dari 

keluarga ekonomi atas dengan menengah rata-rata 0,22 dan dengan keluarga 

ekonomi bawah rata-rata 0,41. Dari hasil tersebut tampak bahwa prestasi belajar 

warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten yang berasal dari keluarga 

ekonomi atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan prestasi belajar warga belajar 

yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah maupun bawah. 

 

4.2 Pembahasan 

Prestasi belajar warga belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor 

internal yang bersumber dari dalam diri masing-masing warga belajar maupun 

faktor eksternal yang bersumber dari luar diri masing-masing warga belajar. Ada 

beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar yang salah satunya 

adalah kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut terbukti melalui penelitian ini 

dimana diperoleh temuan adanya perbedaan yang signifikan dari prestasi belajar 

warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari kondisi ekonomi 

keluarga ditunjukkan dari hasil analisis kruskal-wallis yang memperoleh χ2
 = 
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15,510 > χ2
tabel  = 5,99 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Kecenderungan prestasi 

belajar dari warga belajar yang berasal dari keluarga dengan ekonomi atas lebih 

tinggi dibandingkan prestasi belajar warga belajar dari keluarga dengan ekonomi 

menengah maupun bawah. 

Lebih lanjut berdasarkan deskripsi data prestasi belajar dari masing-masing 

warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten dapat diketahui bahwa sebagian 

besar warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi atas 

memiliki prestasi belajar yang baik yaitu 7 orang atau 98,50% dan hanya ada 1 

orang atau 12,50% yang prestasi belajarnya cukup. Warga belajar yang berasal 

dari keluarga dengan tingkat ekonomi keluarga menengah sebagian besar 

memiliki prestasi belajar baik yaitu 10 orang atau 55,56% dan 8 orang atau 

44,44% yang prestasi belajarnya cukup sedangkan warga belajar yang berasal dari 

keluarga dengan tingkat ekonomi bawah sebagian besar memiliki prestasi belajar 

cukup yaitu 9 orang atau 90,00% dan hanya ada 1 orang atau 10,00% yang 

prestasi belajarnya baik.  

Adanya perbedaan prestasi belajar warga belajar di SKB Cawas Kabupaten 

Klaten ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga ini sangat beralasan sebab dengan 

tingkat ekonomi keluarga baik memungkinkan siswa untuk dapat belajar secara 

baik karena dapat terpenuhinya segala kebutuhan sarana prasarana belajar yang 

memadai. Selain itu warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat 

ekonomi atas cenderung memiliki waktu belajar yang banyak karena tuntutan 

bekerja membantu keluarga lebih kecil yang pada akhirnya prestasi belajar yang 

dapat dicapainyapun menjadi lebih tinggi dibandingkan warga belajar yang 
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berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah lebih-lebih dengan warga 

belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi bawah yang cenderung 

memiliki berbagai keterbatasan baik kelengkapan sarana prasarana belajar 

maupun waktu belajar karena adanya tuntutan untuk bekerja guna membantu 

ekonomi keluarga. 

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

menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap 

perkembangan anak-anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya 

perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapai anak di dalam 

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

mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan 

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

ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti 

dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai menjadikan orang tuanya 

dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anak-

anaknya. 

Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Lestari (2003:23), yang memperoleh temuan bahwa 

keadaan keluarga mempengaruhi individu anak. Banyak faktor yang bersumber 

dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individual seperti kultur di 

dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, hubungan antara 

kedua orang tua, sikap keluarga terhadap masalah sosial, realitas kehidupan dan 

lain-lain. Faktor ini akan memberikan pengalaman peserta didik dan menimbulkan 
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perbedaan dalam minat, sikap, pemahaman bahasa, stabilitas berkomunikasi 

dengan orang lain. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan 

perbuatan belajar di sekolah. 

 Mencermati hasil penelitian di mana prestasi belajar pada warga belajar di 

SKB Cawas Kabupaten Klaten ditentukan pula oleh tingkat ekonomi keluarga, 

maka bagi warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah ataupun rendah hendaknya tidak berkecil hati, sebab sebenarnya 

prestasi belajar bukan semata-mata ditentukan oleh kelengkapan sarana prasarana 

yang dapat disediakan oleh orang tua, akan tetapi lebih dominan ditentukan oleh 

intensitasnya dalam belajar. Oleh karena itu walaupun dalam keadaan apapun 

hendaknya mereka tetap meluangkan waktu untuk belajar di rumah guna 

mendalami materi-materi pelajaran yang telah disampaikan oleh tutor agar 

nantinya mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Orangtua warga belajar di SKB Cawas Kabupaten Klaten sebagian besar 

memiliki tingkat ekonomi menengah dan bawah. 

2. Ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga, prestasi belajar pada warga belajar di 

SKB Cawas Kabupaten Klaten berbeda secara signifikan.  

3. Besarnya perbedaan prestasi belajar warga belajar di SKB Cawas Kabupaten 

Klaten yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi atas, menengah 

maupun bawah relatif masih kecil yaitu untuk prestasi belajar warga belajar 

dari keluarga ekonomi atas dengan menengah hanya berbeda 0,22 sedangkan 

dengan keluarga ekonomi bawah hanya 0,41.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut :  

1. Bagi orang tua yang memiliki tingkat ekonomi menengah maupun bawah 

yang memiliki berbagai keterbatasan ekonomi hendaknya tidak memberikan 

beban yang berat kepada anak-anaknya dalam membantu pekerjaan orang tua 

sehingga anak-anaknya memiliki waktu belajar yang cukup di rumah. Selain 
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itu perlu juga meluangkan sedikit waktu untuk memperhatikan dan bimbingan 

anak saat belajar di rumah agar hasil belajar anaknya menjadi optimal. 

2. Bagi warga belajar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah dan bawah yang penuh berbagai keterbatasan hendaknya walaupun 

dalam keadaan apapun tetap berusaha untuk meluangkan waktu belajar 

dirumah agar prestasi belajarnya dapat meningkat dan dapat memanfaatkan 

fasilitas lembaga SKB untuk membantu proses belajar. 

3. Bagi pihak SKB diharapkan untuk berusaha menyediakan berbagai sarana 

prasarana belajar yang memadai karena sebagian besar warga belajarnya 

berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah dan bawah yang 

memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kebutuhan sarana belajar  

bagi anak-anaknya khususnya untuk buku-buku pelajaran yang harganya 

relatif mahal. 
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Jumlah Warga Belajar Kejar Paket B 
 

Kelas I Kelas II Kelas III 

Jenis Kelamin Jumlah Jenis Kelamin Jumlah Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 5 Laki-laki 6 Laki-laki 7 

Perempuan 8 Perempuan 6 Perempuan 4 

Total 13 Total 12 Total 11 
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Kisi-kisi Instrumen 

No. Variabel Sub Variabel Indikator 

1. Tingkat ekonomi 
keluarga 

• Mata pencaharian 
 
 
 
 
 
• Kebutuhan 

keluarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tanggung jawab 

orang tua 
 
 
 
 
 
 
• Status 

kepemilikan  
 
 
 
 
 
 
• Lingkungan sosial 

 Jenis pekerjaan (pekerjaan 
pokok, pekerjaan 
sampingan) 

 Lama bekerja 
 Penghasilan 

 
 Jumlah anggota keluarga 
 Biaya hidup per bulan 
(kebutuhan pokok, sekolah, 
pakaian, kesehatan, liburan, 
transportasi) 

 Pola konsumsi keluarga 
 Pemenuhan kebutuhan 
pendidikan keluarga 

 Orang tua (pendidikan 
formal dan non formal) 

 Tingkat pendidikan anak 
 

 Beban biaya keluarga yang 
ditanggung orang tua 

 Biaya pendidikan anak 
 Fasilitas sekolah anak 
 Bimbingan terhadap anak 
 Perhatian orang tua 
terhadap anak 

 Alat transportasi 
 Rumah 
 Tanah/sawah 
 Fasilitas rumah (barang 
elektronik) 

 Beban listrik 
 Hewan 

 
 Keadaan lingkungan tempat 
tinggal (rumah) 

 Tingkat sosial keluarga 
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ANGKET 

Nama warga belajar : 

Nama keluarga : 

Alamat   : 

Petunjuk 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan a,b,c atau d sesuai dengan jawaban anda 

yang sejujurnya sesuai dengan hati nurani. 

A. Mata pencaharian 

1.  Pekerjaan tetap bapak saat ini ? 

a. Pengangguran 

b. Wiraswasta  

c. Karyawan swasta 

d. PNS 

2.  Pekerjaan tetap ibu saat ini ? 

a. Pengangguran 

b. Wiraswasta 

c. Karyawan swasta 

d. PNS 

3.  Pekerjaan sampingan bapak saat ini ? 

a. Tidak ada 

b. Bertani  

c. Berdagang 

d. Menjual jasa 

4.  Pekerjaan sampingan ibu saat ini ? 

a. Tidak ada 

b. Bertani 

c. Berdagang 

d. Menjual jasa 
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5.  Sudah berapa lama bapak bekerja ? 

a. < 3 tahun 

b. 3 - 6 tahun 

c. 6 - 9 tahun 

d. > 9 tahun 

6.  Sudah berapa lama ibu bekerja ? 

a. < 3 tahun 

b. 3 - 6 tahun 

c. 6 - 9 tahun 

d. > 9 tahun 

7.  Berapa rata-rata penghasilan bapak setiap bulan ? 

a. < Rp. 600.000,- 

b. Rp. 600.000,- - Rp. 1.000.000,- 

c. Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,- 

d. > Rp. 1.500.000,- 

8.  Berapa rata-rata penghasilan ibu setiap bulan ? 

a. < Rp. 150.000,- 

b. Rp. 150.000,- - Rp. 350.000,- 

c. Rp. 350.000,- - Rp. 500.000,- 

d. > Rp. 500.000,- 

9.  Apa penghasilan keluarga anda dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ? 

a. Sangat kurang mencukupi 

b. Kurang mencukupi 

c. Mencukupi 

d. Sangat mencukupi bahkan melebihi 

 

B. Kebutuhan keluarga 

10. Berapa jumlah anggota keluarga anda ? 

a. 3 orang (ayah, ibu dan 1 anak) 

b. 4 orang (ayah, ibu dan 2 anak) 

c. 5 orang (ayah, ibu dan 3 anak) 

d. 6 orang (ayah, ibu 3 anak dan anggota keluarga) 
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11. Berapa jumlah anak anda ? 

a. 1 orang 

b. 2 orang 

c. 3 orang 

d. 4 orang 

12. Apa penghasilan keluarga anda dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ? 

a. Sangat kurang mencukupi 

b. Kurang mencukupi 

c. Mencukupi 

d. Sangat mencukupi bahkan melebihi 

13. Berapakah besar biaya yang diperlukan keluarga anda untuk mencukupi 

kebutuhan pokok per bulan ? 

a. < Rp. 500.000,- 

b. Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,- 

c. Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.300.000,- 

d. > RP. 1.300.000,- 

14. Berapakah besar biaya yang diperlukan keluarga anda untuk membeli 

pakaian per bulan ? 

a. < Rp. 400.000,- 

b. Rp. 400.000,- - Rp. 600.000,- 

c. Rp. 600.000,- - Rp. 800.000,- 

d. > Rp. 800.000,- 

15. Berapakah besar biaya yang diperlukan keluarga anda untuk mencukupi 

transportasi per bulan ? 

a. < Rp. 150.000,- 

b. Rp. 150.000,- - Rp. 300.000,- 

c. Rp. 300.000,- - Rp. 450.000,- 

d. > Rp. 450.000,- 

16. Berapakah besar biaya yang diperlukan keluarga anda untuk mencukupi 

kebutuhan sekolah anak per bulan ? 

a. < Rp. 200.000,- 

b. Rp. 200.000,- - Rp. 400.000,- 
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c. Rp. 400.000,- - Rp. 600.000,- 

d. > Rp. 600.000,- 

17. Berapakah besar anggaran yang disediakan keluarga anda untuk fasilitas 

keperluan kesehatan keluarga per bulan ? 

a. < Rp. 100.000,- 

b. Rp. 100.000,- - Rp. 200.000,- 

c. Rp. 200.000,- - Rp. 300.000,- 

d. > Rp. 300.000,-  

18. Berapakah besar biaya yang disediakan keluarga anda untuk mencukupi 

keperluan kebutuhan rekreasi per bulan ? 

a. < Rp. 100.000,- 

b. Rp. 100.000,- - Rp. 200.000,- 

c. Rp. 200.000,- - Rp. 300.000,- 

d. > Rp. 300.000,- 

19. Untuk peralatan dapur keluarga anda, tungku yang digunakan ? 

a. Tungku kayu 

b. Kompor minyak 

c. Kompor listrik 

d. Kompor gas 

20. Untuk kebutuhan air bersih, di mana keluarga anda memperolehnya ? 

a. Sumur tradisional 

b. Pompa air 

c. Sumur artesis 

d. PDAM 

21. Untuk makanan sehari-hari menu apa yang sering anda nikmati ? 

a. Nasi dan sayur 

b. Nasi, sayur dan lauk pauk 

c. Nasi, sayur, lauk pauk dan buah 

d. Nasi, sayur, lauk pauk, buah dan susu 

22. Dengan cara bagaimanakah yang biasanya bapak atau ibu lakukan untuk 

keperluan kesehatan keluarga ? 
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a. Membeli obat di warung 

b. Puskesmas 

c. Dokter praktek umum 

d. Dokter praktek spesialis 

23. Apakah bentuk rekreasi atau hiburan yang sering keluarga anda lakukan ? 

a. Tidak pernah ke mana-mana 

b. Jalan santai atau menonton TV di rumah saja 

c. Pergi ke Mall bersama-sama 

d. Pergi ke tempat-tempat wisata 

24. Pendidikan terakhir bapak ? 

a. Tidak pernah sekolah 

b. Tidak lulus SD 

c. Lulus SD 

d. Lulus SLTP 

25. Pendidikan terakhir ibu ? 

a. SD 

b. SLTP 

c. SLTA 

d. Perguruan Tinggi 

26. Jika anggota keluarga bapak atau ibu berada pada usia sekolah, saudara 

akan menyekolahkan mereka sampai pada tingkat ? 

a. SD 

b. SLTP 

c. SLTA 

d. Perguruan Tinggi 

 

C. Tanggung jawab orang tua 

27. Apa sajakah yang biasanya bapak atau ibu sediakan untuk keperluan 

sekolah anak anda ? 

a. Transportasi saja 

b. Perlengkapan untuk penampilan diri saja 

c. Perlengkapan sekolah saja 
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d. Semuanya dan keperluan lainnya yang diperlukan 

28. Alat transportasi anak anda yang digunakan untuk sekolah ? 

a. Jalan kaki 

b. Angkutan atau bus 

c. Sepeda motor atau mobil antar jemput sekolah 

d. Mobil pribadi 

29. Untuk keperluan bekerja dan lain-lain, alat transportasi apa yang bapak 

atau ibu gunakan ? 

a. Jalan kaki 

b. Angkutan atau bus 

c. Sepeda motor 

d. Mobil   

30. Bagaimana fasilitas sarana belajar anak di rumah ? 

a. Sangat kurang memadai 

b. Kurang memadai 

c. Cukup memadai 

d. Sangat memadai 

31. Apakah anda membelikan perlengkapan sekolah anak secara lengkap ? 

a. Sangat kurang lengkap 

b. Kurang lengkap 

c. Cukup lengkap 

d. Sangat lengkap 

32. Apakah setiap harinya anda memberikan uang saku kepada anak anda ? 

a. Tidak 

b. Kadang-kadang 

c. Sering kali 

d. Selalu memberikan 

33. Apakah bapak atau ibu memberikan uang untuk anaknya agar di tabung ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering kali 
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d. Selalu  

34. Bagaimana perhatian anda sebagai orang tua terhadap kegiatan belajar 

anak anda ? 

a. Sangat kurang perhatian 

b. Kurang perhatian 

c. Cukup perhatian 

d. Sangat perhatian 

 

D. Status kepemilikan 

35. Alat transportasi keluarga yang dimiliki di rumah ? 

a. Tidak ada 

b. Sepeda 

c. Sepeda motor 

d. mobil 

36. Apa status rumah tempat tinggal keluarga anda ? 

a. Rumah kontrakan 

b. Rumah dinas 

c. Rumah pemberian orang tua 

d. Rumah sendiri 

37. Bahan bangunan rumah anda terbuat dari ? 

a. Bambu 

b. Separuh batu bata merah dan bambu 

c. Papan semi permanen 

d. Dinding batu bata merah diplester semua 

38. Lantai rumah anda terbuat dari ? 

a. Tanah 

b. Plester 

c. Ubin 
d. Keramik  

39. Apabila anda memiliki tanah, berapa luas hektar tanah yang keluarga anda 

miliki ? 

a. < 250 m2 
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b. 250 m2 - 500 m2 
c. 500m2 - 750 m2 
d. > 750 m2 

40. Peralatan elektronik yang paling mahal di keluarga anda miliki ? 

a. Kipas angin 
b. VCD/TV 
c. Kulkas  
d. AC 

41. Beban lampu penerangan rumah anda ? 

a. 250 watt 
b. 450 watt 
c. 900 watt 
d. 1300 watt 

42. Hewan ternak yang dimiliki keluarga anda ? 

a. Ayam 
b. Bebek 
c. Kambing 
d. Sapi  

43. Untuk istirahat malam di mana keluarga anda tidur ? 

a. Di sembarang tempat 
b. Di ruang keluarga 
c. Di kamar bersama-sama jadi satu 
d. Di kamar tidur pribadi masing-masing 
 

E. Lingkungan sosial   

44. Dengan jalan raya berapa jauh jarak dari tempat tinggal anda ? 

a. > 5 km 

b. 3 km – 5 km 

c. 1 km – 3 km 

d. < 1 km 

45. Dengan pusat perbelanjaan (pasar/perkotaan) berapa jauh jarak dari 

tempat tinggal anda ? 
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a. > 5 km 

b. 3 km – 5 km 

c. 1 km – 3 km 

d. < 1 km 

46. Apakah saat ini bapak aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat ? 

a. Sangat kurang aktif 

b. Kurang aktif 

c. Cukup aktif 

d. Sangat aktif 

47. Apakah saat ini ibu aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat ? 

a. Sangat kurang aktif 

b. Kurang aktif 

c. Cukup aktif 

Sangat aktif 
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Nilai Rata-rata Raport Warga Belajar Kejar Paket B 

Kelas I Kelas II Kelas III 

No. Nama Nilai No. Nama Nilai No. Nama Nilai

1. Abdul Jamal 6.9 1. Agung Minana 7.1 1. Bambang Setiawan 7.4 

2. Arif Nugroho 6.6 2. Besari 7.2 2. Budi Santoso 7.2 

3. Erfan Frengrianto 6.6 3. Etik Lestari 6.9 3. Bayu Purnomo 7.1 

4. Frinjani Kusuma Wardani 6.9 4. Heru Setiawan 6.9 4. Fitri Lestari 7.2 

5. Luluk Asiyah 7.0 5. Ira Widiastuti 7.2 5. Lakon Santoso 7.2 

6. Noviawati Ningsih 7.0 6. Jeffry Budi Santoso 6.9 6. Rina Mugiati 7.3 

7. Niken Suryaningrum 7.3 7. Neni Wahyu Utami 7.0 7. Sri Handayani 6.9 

8. Siti Fatimah 6.9 8. Peti Wulandari 6.9 8. Suryanto Dwi Saputro 7.1 

9. Sigit Daryanto 6.9 9. Sri Lestari 6.7 9. Suhono 7.2 

10. Sutini Lestari 6.9 10. Wahyu Wibowo 6.9 10. Novi Wulandari 7.2 

11. Shidiek Aan Kunaifi 6.7 11. Widodo 6.1 11. Arifqi Nur Hidayat 7.0 

12. Surani 6.6 12. Zuli Ladaini 7.1 

13. Wijiyanti 6.7  

 

 


