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SARI 
 
 
Afika Wulansari. 2009. “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kondisi Sosial 
Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi (Studi 
Kasus Siswa Kelas VIII SMPN 2 Pringapus Tahun 2008/2009)”. Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 83 halaman. 
 
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Kondisi Sosial Ekonomi dan Prestasi Belajar  
 

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 
diajarkan pada jenjang sekolah menengah. Motivasi belajar yang dimiliki siswa 
dan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa merupakan faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dengan adanya motivasi belajar yang baik 
akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Begitu pula dengan kondisi 
sosial ekonomi orang tua yang akan berpengaruh pada pemenuhan fasilitas belajar 
dan penciptaan kondisi belajar yang baik, sehingga akan berpengaruh pada 
prestasi belajar siswa. Sehingga dengan adanya motivasi belajar dan kondisi sosial 
ekonomi orang tua yang akan senantiasa meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Seberapa besar 
pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa 
kelas VIII SMPN 2 Pringapus? 2). Seberapa besar pengaruh kondisi sosial 
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
VIII SMPN 2 Pringapus? 3). Seberapa besar pengaruh motivasi belajar dan 
kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 
siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus 2). Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus. 3). 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial 
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
VIII SMPN 2 Pringapus.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 
Pringapus Tahun 2008/2009 yang berjumlah 144 siswa, sedangkan sampel yang 
digunakan adalah proportional random sampling yang dihitung dengan rumus 
Slovin sebanyak 60 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari motivasi 
belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua sebagai variabel bebas dan prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode angket atau kuesioner, metode dokumentasi dan 
metode wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 
linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan motivasi 
belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi, terbukti dengan persamaan regresi ganda yang menunjukkan 
hasil : Ŷ= 12,588 + 0,485X1 + 0,576X2. Dari hasil olah data diperoleh Fhitung = 
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25,566 dengan probabilitas 0.000<0.05 yang berarti berpengaruh signifikan. Hasil 
uji parsial diperoleh thitung untuk motivasi belajar sebesar 3,433 dengan 
probabilitas 0,001<0,05, hal ini berarti ada pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dan thitung untuk kondisi sosial ekonomi 
orang tua sebesar 2,642 dengan probabilitas 0,011<0,05, hal ini menunjukkan ada 
pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi. Sumbangan motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang 
tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi masing-masing sebesar 
17,1% dan 10,9%, secara simultan pengaruh motivasi belajar dan kondisi sosial 
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 
45,4%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Cita-cita dan aspirasi siawa sudah baik 
namun masih ada siswa yang kurang memanfaatkan unsur-unsur dinamis dalam 
pembelajaran, kondisi lingkungan siswa yang kurang kondusif dan pemenuhan 
fasilitas belajar yang kurang memadai juga akan berpengaruh pada rendahnya 
prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, disarankan kepada orang tua siswa agar 
senantiasa menciptakan lingkungan yang kondusif dan tetap memprioritaskan 
kebutuhan belajar anaknya. Kepada pihak sekolah agar selalu berusaha 
menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, dan selalu 
berkoordinasi dengan orang tua siswa tentang perkembangan prestasi anaknya.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan yang 

ada karena kualitas pendidikan akan mamberikan pengaruh terhadap peningkatan 

sumber daya manusia. Pendidikan pada sekolah manengah pertama mempunyai 

peran dalam menyiapkan peserta didik yang mampu beradaptasi dengan 

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada, memilikidaya saing tinggi, 

serta membekali siswa untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut.  

Sekolah menengah pertama (SMP) memberikan bekal kepada peserta 

didiknya dengan pelajaran-pelajaran yang telah disesuaikan dengan kurikulum 

yang ada. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah pertama 

(SMP) adalah mata pelajaran ekonomi. Menurut Wiryohandoyo dkk (1998:51) 

ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan hidup baik secara individu atau 

kelompok.  

Pelajaran ekonomi turut memegang peranan penting dalam usaha 

pengembangan sumber daya manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pelajaran ekonomi memberikan pengetahuan kepada siswa SMP 

tentang gejala-gejala ekonomi yang ada dalam kehidupan, karena pelajaran ini 

diangkat dari fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Konsep yang 

dipelajari adalah Permasalahan Ekonomi, Kegiatan Ekonomi, Permintaan dan 
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Penawaran, Sistem Perekonomian, Kehidupan Ekonomi Indonesia, Koperasi, 

Pembangunan Nasiaonal, Uang, Bank dan Lembaga Keuangan, Perpajakan, Harga 

jual, dan Laba rugi, Sistem jual beli. 

Bagi seorang siswa yang belajar, prestasi belajar merupakan suatu hal 

yang sangat penting karena pada umumnya sistem nilai yang ditekankan dalam 

dunia pendidikan adalah pencapaian prestasi belajar. Menurut Winkel dalam 

Suharto (2003:10) Prestasi belajar merupakan suatu penilaian dalam bidang 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai hasil belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai. Sedangkan menurut Tuu Tulus (2004:75) prestasi belajar merupakan 

hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan yang ditunjukkan melalui 

nilai atau angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswanya. 

SMP Negeri 2 pringapus merupakan salah satu sekolah menengah yang 

mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan prestasi belajar siswa, 

diantaranya yaitu mengoptimalkan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. 

Pelajaran ekonomi bertujuan memperkenalkan semua fakta yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya pelajaran ini dinilai cukup 

membosankan, siswa kurang memahami materi sehingga berpengaruh pada 

pencapaian prestasi belajar siswa yang kurang optimal. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan mata pelajaran ekonomi kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Pringapus diampu oleh seorang guru untuk kelas VIII A, B, 

C, dan D yang tentunya akan sama dalam penyampaian materinya, alat peraga, 

maupun pedoman pengajaran yang digunakan  untuk tiap kelas tersebut. Buku-
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buku materi maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan oleh tiap sisiwa 

juga sama. Meskipun demikian, pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

ekonomi berbeda-beda yang berdampak pada pencapaian prestasi belajar yang 

berbeda pula. Di SMP Negeri 2 Pringapus khususnya kelas VIII prestasi belajar 

siswa mata pelajaran ekonomi masih tergolong cukup rendah, hal ini terbukti dari 

masih banyaknya siswa yang memperoleh nilai ulangan harian dibawah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM untuk mata pelajaran ekonomi adalah 6,0. 

Tabel 1. Persentase Nilai Ulangan Siswa 

Belum  
No Kelas Tuntas % tuntas % Jumlah 

1 VIII A 21 58,33% 15 41,67% 36 

2 VIII B 22 61,11% 14 38,89% 36 

3 VIII C 18 50% 18 50% 36 

4 VIII D 25 69,5% 11 30,5% 36 
Sumber : Daftar Nilai Guru 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 2 pringapus yang memperoleh nilai ulangan mata pelajaran 

ekonomi di bawah 6.0 (enam,nol). 

Suatu upaya peningkatan prestasi siswa dipengaruhi oleh aktivitas belajar. 

Aktivitas belajar sangat lekat dengan motivasi. Perubahan suatu motivasi akan 

merubah wujud, bentuk dan prestasi belajar. Ada tidaknya motivasi belajar sangat 

berpengaruh dalam aktivitas belajar itu sendiri. Motivasi mendasari dan 

mempengaruhi setiap perilaku, usaha  serta kegiatan seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkannya. Motivasi belajar bukan hanya penting sebagai faktor 

penyebab belajar tetapi juga memperlancar belajar serta berpengaruh pada prestasi 

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Tu’u Tulus (2004:80) yang mangatakan 
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bahwa dalam kegiatan belajar, jika seorang anak mempunyai motivasi yang baik 

dan kuat, hal itu akan memperbesar usaha dan kegiatanya untuk mencapai prestasi 

yang tinggi. 

Selain motivasi belajar siswa, keluarga juga mempunyai peranan penting 

dalam upaya peningkatan prestasi siswa. Dalam Hadikusumo (1999:63) Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena manusia 

mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak kandungan pertama kali 

dalam keluarga. Dalam Umar Tirtarahardja (2005:169) Keikutsertaan keluarga itu 

dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam 

evaluasi dan pengembangan, dan dengan berbagai cara yang meliputi daya dan 

dana.  

Salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan siswa 

dalam rangka peningkatan prestasi belajar adalah kondisi sosial ekonomi orang 

tua. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan sosial ekonomi yang 

menyangkut tentang kedudukan penghasilan seseorang atau keluarga dalam 

masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang dan jasa demi terpenuhinya 

kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Namun tidak semua kondisi sosial 

ekonomi keluarga kuat sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar 

terhadap pendidikan anaknya, tetapi ada juga yang lemah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Umar Tirtarahardja (2005:180) yang mengatakan bahwa kondisi sosial 

bisa dibagi menjadi tiga golongan yaitu kelas sosial atas, menengah dan kondisi 

sosial bawah. 
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Menurut penelitian Suharto (2003:4) Anak yang berasal dari keluarga yang 

golongan sosial ekonominya tinggi cenderung lebih berhasil dalam pendidikannya 

sebab segala macam kebutuhan untuk pendidikannya terpenuhi. Meskipun 

demikian 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 dengan keras dan berusaha semaksimal mungkin. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka disini akan diadakan penelitian 

dengan judul ”Pengaruh Motivasi Belajar Dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang 

Tua Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi (Studi Kasus Siswa 

Kelas VIII SMP N 2 Pringapus Kabupaten Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang akan diungkap dalam permasalahan ini 

adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus? 

2. Seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 

Pringapus? 

3. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar siswa dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus? 
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1.3 Tujuan  

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah tersirat tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai, begitu juga dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

bertujuan : 

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 

Pringapus 

2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kondisi sosial ekonomi orang 

tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII 

SMPN 2 Pringapus. 

3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar siswa dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Pringapus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang nantinya dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu  pengetahuan pada umumnya, khususnya masalah yang 

diteliti dan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti 

yang lain yang akan mengambil tema yang sejenis. 

2) Manfaat Praktis 
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a) Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman secara praktis sesuai hasil dari 

pengamatan langsung serta dapat memahami disiplin ilmu yang 

diperoleh. 

b) Bagi sekolah dan guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat  memberi masukan 

pada guru mata pelajaran ekonomi dalam menyampaikan materi 

pelajaran terhadap siswa dalam rangka peningkatan prestasi siswa. 

c) Bagi Orang tua 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran perbaikan dalam penanganan masalah 

pendidikan anak terutama prestasi belajar anaknya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan 

skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Secara garis besar skripsi ini 

tersusun dalam tiga bagian  dengan sistematika sebagai berikut : 

Bagian pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini 

terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, abstrak penelitian, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan lampiran. 
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Bagian yang kedua yaitu bagian isi skripsi. Bagian Isi Skripsi ini 

terdiri dari 5 (Lima) bab : 

Bab satu Pendahuluan. pada bab ini berisi uraian tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab dua landasan teori dan hipotesis. Landasan teori merupakan teori 

yang digunakan untuk mambangun kerangka kerja penelitian. Bab ini terdiri 

dari teori tentang prestasi belajar, mata pelajaran ekonomi, motivasi belajar. 

kondisi sosial ekonomi orang tua, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab tiga Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode 

objek penelitian yaitu Populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data. 

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mengemukakan 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab lima simpulan saran. Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian  

dan saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Bagian yang ketiga yaitu nagian akhir skripsi yang berisi daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1  Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian prestasi belajar 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan perlu 

dilakukan suatu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi umumnya 

dilakukan  untuk memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan 

prestasi tertentu. Adapun prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah hasil yang telah dicapai dari usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan 

(Depdikbud, 2001:787). Menurut Winkel dalam Suharto(2003:10) Prestasi belajar 

merupakan suatu penilaian dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sebagai hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Menurut Tuu Tulus 

(2004:75) prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan yang ditunjukkan melalui nilai atau angka nilai dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya.  

Menurut Rusyan (1994:21) Prestasi belajar merupakan hasil dari adanya 

rencana dan pelaksanaan proses belajar, sehingga diperlukan imformasi-informasi 

yang mendukung dan disertai dengan data yang objektif dan memadai. Dengan 

demikian prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai seorang 

siswa disekolah yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pengetahuan 

ketrampilan dan sikap yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru di  sekolahnya. 
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Menurut Sudjana dalam (Tulus Tu’u, 2004:76) mengatakan dari tiga ranah 

belajar, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bidang akademik ranah 

kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran. 

Prestasi belajar sangat penting untuk diketahui oleh siswa sendiri maupun 

guru selaku pengajar, apakah siswa telah mengalami kemajuan dalam mengajar 

atau justru mengalami kegagalan dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar 

yang  dicapai siswa berbeda antara satu dengan yang lain sehingga perlu dicari 

apa yang membedakan prestasi siswa-siswa tersebut guna melakukan perbaikan 

agar terjadi keseimbangan. 

Dari pendapat tadi maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

suatu perubahan tingkah laku yang dicapai siswa sebagai hasil belajar yang 

meliputi beberapa ranah yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Dari ketiga ranah belajar tersebut ranah 

kognitiflah yang paling berperan sedangkan ranah afektif maupun psikomotor 

hanya sebagai pendukung. 

2.1.2  Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar prestasi belajar. 

Manusia sebagai suatu pribadi yang bersifat sosial dan individu sangat 

rentan terhadap lingkungannya. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pengalaman dari apa 

yang dilihat, didengar, dan dialami sebagai pengalaman yang menyenangkan dan 

menarik atau yang buruk sekalipun kerap kali begitu kuat mempengaruhi perilaku 

dan prestasi siswa. Karena itu, kondisi dan situasi lingkungan perlu diperhatikan 
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dan diwaspadai, karena dapat berdampak baik dan buruk terhadap perilaku dan 

prestasi siswa ( Tulus Tu’u, 2004:16). 

Menurut Slameto (2003:54) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu: 

1. Faktor Intern 

Faktor Intern adalah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang 

berasal dari dalam diri siswa yang meliputi: 

a. Kesehatan  

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar seorang siswa. Siswa yang kesehatannya baik akan 

lebih mudah dalam belajar dibandingkan dengan siswa yang kondisi 

kesehatannya kurang baik. 

b. Kecerdasan/intelegensi 

kecerdasan/intelegensi besar pengaruhnya dalam pencapaian 

keberhasilan. Siswa yang cerdas intelegensinya tinggi akan memiliki 

prestasi yang baik, sementara siswa yang memiliki intelegensi rendah 

maka prestasi belajarnya juga akan rendah. 

c. Cara belajar 

Cara belajar seseorang mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis dan 

ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 
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d. Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Siswa yang belajar 

sesuai dengan bakatnya lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang 

belajar diluar bakatnya. 

e. Minat 

Seorang siswa yang belajar dengan minat yang tinggi akan lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang kurang berminat dalam belajar. 

f. Motivasi 

Motivasi sebagai faktor intern berfungsi menimbulkan, mendasari, 

mengarahkan perbuatan belajar. Dengan adanya motivasi maka siswa 

akan memiliki prestasi yang baik, begitu pula sebaliknya. 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu: 

a) Faktor keluarga 

1) Tingkat pendidikan orang tua 

2) Keadaan ekonomi 

3) Cara orang tua mendidik 

4) Relasi antar anggota keluarga 

5) Suasana rumah 

b) Faktor sekolah 

1) Kualitas Guru 

2) Metode Pembelajaran 
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3) Disiplin sekolah 

4) Relasi Guru dengan Siswa 

5) Alat Pengajaran 

6) Metode Belajar 

c) Faktor masyarakat 

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

2. Teman  bergaul 

3. Bentuk kehidupan masyarakat. 

2.2  Mata Pelajaran Ekonomi 

Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi siswa 

sekolah menengah pertama. Mata pelajaran ekonomi sudah mulai diajarkan pada 

kelas VII hingga kelas IX . Mata pelajaran ekonomi berangkat dari fakta atau 

gejala ekonomi yang nyata. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

tidak terbatas sedangkan sumber-sumber ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan 

jumlahnya sangat terbatas atau langka. Kelangkaan sumber ekonomi tersebut 

dapat dijumpai dimana-mana. Ilmu ekonomi yang terdapat pada mata pelajaran 

ekonomi tersebut mampu menjelaskan gejala-gejala ekonomi tersebut, karena 

ilmu ekonomi bersumber dari kehidupan nyata. 

Mata pelajaran ekonomi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan 

fakta secara rasional. Agar manusia mampu membaca dan menjelaskan gejala-

gejala secara sistematis, maka disusunlah konsep dan teori ekonomi yang menjadi 

bagian dari ilmu ekonomi. Selain untuk memenuhi persyaratan keilmuan yang lain 

yaitu objektif dan mempunyai tujuan yang jelas. Pokok bahasan mata pelajaran 
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ekonomi yang dipelajari pada kelas VIII adalah : Permasalahan Ekonomi, 

Kegiatan Ekonomi, Permintaan dan Penawaran, Sistem Perekonomian, Kehidupan 

Ekonomi Indonesia, Koperasi, Pembangunan Nasiaonal, Uang, Bank dan 

Lembaga Keuangan, Perpajakan, Harga jual, dan Laba rugi, Sistem jual beli. 

 

2.3  Motivasi Belajar. 

2.3.1   Pengertian motivasi belajar 

Istilah motivasi  berasal dari bahasa latin ”movere” yang sama dengan ”to 

move” dalam bahasa Inggris yang berarti mendorong atau menggerakkan 

(Hasibuan, 2003:218). Menurut Oemar Hamalik (2001:158) ada dua prinsip yang 

dapat digunakan untuk meninjau motivasi, yaitu : (1) Motivasi dipandang sebagai 

suatu proses. Pengetahuan tentang proses ini akan membantu menjelaskan 

kelakuan yang kita amati dan untuk memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada 

seseorang. (2) Dalam menentukan karaker dari proses harus melihat petunjuk-

petunjuk dari tingkah lakunya. 

Menurut McDonal dalam Wasti Soemanto  (2006:203) motivasi merupakan 

suatu perubahan energi di dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif atau reaksi untuk mencapai tujuan. Definisi ini mengandung 

beberapa hal, yaitu: 

a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi pada setiap individu 

manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi 

itu muncul dari dalam diri manusia) maka penampakannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 
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b. Motivasi ditandai dengan adanya dorongan afektif. Dalam hal ini motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku. 

c. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dalam 

hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. 

Menurut Walker dalam bukunya conditioning and instrumental learning 

mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya akan 

memberikan hasil yang baik manakala orang/individu mempunyai motivasi untuk 

melakukannya (Rohani Ahmad, 2004:10).  

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu aktivitas belajar 

sangat lekat dengan adanya motivasi. Perubahan suatu motivasi akan merubah 

pula wujud, bentuk dan hasil belajar. Dalam motivasi terkandung adanya 

keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan 

sikap dan perilaku individu dalam belajar. Ada tidaknya motivasi bealajar akan 

berpengaruh dalam proses belajar itu sendiri dan besar kecilnya aktivitas akan 

berpengaruh pada hasil yang dicapai dari aktivitas belajar tersebut. 

2.3.2   Komponen-komponen motivasi Belajar. 

Menurut Dimyati (2006:81), ada tiga komponen utama dalam motivasi 

belajar yaitu: 

a. Kebutuhan 

Kebutuhan terjadi bila seorang individu merasa ada suatu 

ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang diharapkan. 
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b. Dorongan 

Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada tujuan yang 

diharapkan tersebut yang merupakan inti dari motivasi. 

c. Tujuan 

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut 

mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku belajar seorang siswa. 

2.3.3   Fungsi Motivasi 

Menurut Oemar Hamalik (2001:161) motivasi mendorong timbulnya 

kelakuan dan mempengaruhi serta merubah kelakuan. Jadi motivasi mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka 

tidak akan timbul suatu perbuatan belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan  

pencapaian tujuan yang diinginkan 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya pekerjaan dan hasil yang akan 

diperolehnya. 

2.3.4   Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

Menurut Catharina Tri Anni (2004:114), setidak-tidaknya ada enam faktor 

yang mempengaruhi motivasi yaitu: 

a) Sikap 

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi dan emosi yang 

dihasilkan dalam presdisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 
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peristiwa atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak 

menyenangkan.  

b) Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. 

c) Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau peangalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. 

d) Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional atau kecemasan, 

kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu 

seseorang tersebut belajar. 

e) Kompetensi 

Teori kompetensi mengasumsikan bahwa secara alamiah siswa berusaha 

keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif dan secara 

intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungannya. 

f) Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan adanya respon. 

2.3.5   Unsur-unsur motivasi belajar 

Mengingat motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar, maka perlu 

adanya usaha agar motivasi tersebut tetap kuat. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2006:97) ada beberapa unsur motivasi belajar yaitu: 
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a. Cita-cita atau aspirasi siswa. 

Keinginan dan cita-cita yang terpusatkan dapat memperbesar kemauan dan 

semangat belajar. Semakin banyak cita-cita dan keinginan yang dapat 

dicapai akan menambah kepercayaan diri seseorang. Timbulnya cita-cita 

yang dibarengi dengan perkembangan kepribadaian akan memperkuat 

motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. 

b. Kemampuan siswa 

Kemampuan siswa akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. Keberhasilan dalam menyerap materi pelajaran seseorang 

dapat dilihat dari berapa kali seseorang itu harus memahami dan mencerna 

materi yang telah mereka terima. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani yang mempengaruhi 

motivasi belajar. Kondisi siswa yang sedang sakit, lapar atau marah-marah 

akan mengganggu perhatiannya dalam belajar. Dengan kata lain kondisi 

jasmani dan rohani yang baik akan berpengaruh pada motivasi belajar 

seorang siswa. 

d. Kondisi Lingkungan Siswa 

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Dengan lingkungan yang 

aman, tenteram, tertib, dan indah maka semangat dan motivasi belajar 

mudah diperkuat. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, ancaman 

rekan yang nakal, perkelahian antar siswa akan mengganggu kesungguhan 
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siswa dalam belajar. Sebaliknya lingkungan yang indah, pergaulan siswa 

yang rukun akan memperkuat semangat siswa dalam belajar. 

e. Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

Seorang siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran 

yang mengalami perubahan dari pengalaman hidup. Lingkungan siswa yang 

berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan juga 

mangalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar, 

radio, televisi dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan itu 

akan mendinamiskan motivasi belajar siswa. 

 

2.3.6 Teori-teori motivasi 

1. Teori belajar behavioral 

Konsep motivasi erat kaitanyya dengan suatu prinsip bahwa perilaku 

yang diperkuat di masa lalu akan lebih mungkin diulangi lagi dibandingkan 

dengan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum. 

a. Hadiah dan penguatan 

Nilai penguatan dari suatu penguat sebagian besar ditentukan 

oleh faktor-faktor kepribadian atau situasional. Hadiah dapat 

digunakan sebagai penguat sebab dengan adanya hadiah ternyata 

mampu memberikan kabanggaan terhadap aktivitas seseorang. 

b. Menetapkan nilai penguatan 

Untuk menetukan nilai penguatan dari suatu hadiah tidak dapat 

ditetapkan secara tepat, karena ditentukan oleh banyak faktor. Nilai 
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dari suatu penguatam akan sangat bermakna apabila tugas yang 

dikerjakan akan selesai pada saat siwa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannnya. 

2. Teori kebutuhan dari Maslow. 

Teori kebutuhan menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan hidup. Banyak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 

seperti makan, rasa aman, cinta dan perawatan harga diri yang positif. 

Maslow mengidentifikasi dua jenis kebutuhan, kebutuhan dasar 

merupakan akibat kekurangan dan meta kebutuhan, kebutuhan untuk 

pertumbuhan. Setiap anak termotivasi untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan dari hirarki paling bawah sebelum mencapai hirarki paling atas. 

1) Hirarki kebutuhan dari Maslow 

Setiap manusia mempunyai pelbagai kebutuhan, namun 

kebutuhan mana yang mereka penuhi pada saat tertentu. Menurut 

Maslow kebutuha yang aling rendah dalam hidup harus dipenuhi 

terlebih dahulu sebelum mencoba memenuh kebutuhan yang lain yang 

lebih tinggi.. Konsep lain yang diperkenalkan oleh maslow adalah 

perbedaan antara kebutuhan dan kekurangan dan kebutuhan 

pertumbuhan. Kebutuhan kekurangan ( fisik, keamanan, kasih sayang 

dan penghargaan) merupakan kebutuhan bagi kesejahteraan fisik dan 

psikis 

2) Aktualisasi diri  
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Ditandai dengan adanya peneimaan diri dan anak lain, 

spontanitas, terbuka, relatif tegas namun demokratis, mudah bergaul 

dengan anak lain, kreatif, humoris dan mandiriecara psikis. 

3) Implikasi dalam Pendidikan 

Pentingnya teori Maslow pda kebutuhan adalah tentang 

hubungan antara kebutuhan akan kekurangan dan kebutuhan akan 

pertumbuhan. Kebutuhan akan kekurangan ang paling penting 

disekolah adalah tentang afeksi dan penghargaan. Apabla siswa tidak 

merasa dihargai maka siswa tidaka akanmempunyai motivasi untuk 

belajar. 

3. Teori disonansi 

Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan 

citra diri yang positif merupakan motivator yang sangat kuat. Kebanyakan 

perilaku anak diarahkan pada upaya pemenuan standar personalnya. Apabila 

seorang anak memiliki keyainan bahwa dia adalah anak yang mampu dan 

vcerdas maka nak itu akan berusaha memenuhi dengan cara dan perilaku 

yang intelegen. 

4. Teori Kepribadian 

Penggunaan konsep motivasi ini ditujukan untuk menggambarkan 

kecenderungan umum yang mendorong ke arah tujuan tertentu. Motivasi 

sering dipandang sebagai karakteristik kepribadian yang relatif stabil. 
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5. Teori Atribusi 

Teori ini berupaya untuk memahami penjelasan dan alasan-alasan 

perilaku, terutama apabila diterapkan pada keberhasilan atau kegagalan 

anak. Asumsi utama teori atribusi adalah baha seseorang akan berupaya 

mempertahanklan citra diri yang positif. 

6. Teori Harapan. 

Teori harapan dikembangkan oleh Edward dan dilanjutkan oleh 

Atkinson. Aspek penting dalam teori harapan itu adalah  bahwa dalam 

situasi dan kondisi tertent, probabilitas keberhasilan yang sangat tinggi akan 

dapat menjadi pengganggu motivasi. Teori harapan ini memiliki implikasi 

penting bagi guru, yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

tidak terlau mudah atau terlalu sukar. 

7. Teori Motivasi Harapan 

Teori ini menekankan adanya kecenderungan untuk mencapai 

keberhasilan atau tujuan dan melakukan kegatan yang mengarah pada 

kesuksesan ataupn kegagalan. Siswa yanng mempunyai motivasi untuk 

berprestasi mereka akan mencari partner belajar dan cakap dalam 

mengerjakan tugas. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk 

memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan. 

(Catharina Tri Anni dkk, 2004 : 120-136) 
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2.4  Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

2.4.1 Pengertian Orang Tua/keluarga 

Keluarga dengan segala dimensi sosial, ekonomi dan kulturnya mempunyai 

pengaruh yang sedemikian besar kepada masalah pendidikan anak. Kesulitan yang 

besar serta pengeluaran yang tinggi akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan 

pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1998:627) orang 

tua berarti ayah dan ibu kandung atau dua orang yang sudah tua (cerdik, pandai, 

ahli). 

 Hubungan orang tua dan anak dalam penelitian ini adalah peranan orang tua 

sebagai pelindung, perawat, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi dan penanggung 

jawab seluruh anggota keluarga termasuk penanggung jawab pendidikan anak-

anaknya. 

Keluarga dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai lembaga 

pendidikan pertama dan utama bagi pribadi anak, karena sebelum seorang anak 

mengenal organisasi/lembaga pendidikan lain seorang anak telah mengenal 

keluarga. Dalam keluarga pertama kali ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma 

hidup yang positif. Pada akhirnya akan dipakai oleh anak-anaknya sebagai 

pedoman dalam bermasyarakat. 

 

2.4.2  Kondisi Sosial Ekonomi  

Kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan perpaduan dari kondisi sosial 

dan kondisi ekonomi masing-masing orang tua siswa/murid. 
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a. Pengertian kondisi sosial 

Kondisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu persyaratan 

atau keadaan (Depdikbud, 1998:454). Sedangkan sosial merupakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan masyarakat yang saling berkomunikasi (Depdikbud, 

1998:855). Adapun Menurut Soekanto (2004:233) kondisi sosial merupakan 

keadaan yang berkenaan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan 

proes sosial dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi 

sosial adalah suatu kondisi yang berkaitan interaksi antara manusia yang satu 

dengan yang lain yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 

b.  Pengertian Kondisi Ekonomi 

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia akan terlibat masalah ekonomi. Mampu atau tidaknya manusia 

memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kondisi ekonomi yang ada dalam 

keluarga tersebut. Hal ini memberikan pengertian bahwa manusia saling 

berhubungan dengan yang lain yang merupakan bagian dari masyarakat dan 

mempunyai arti serta peranan dalam kegiatan ekonomi. 

Ekonomi merupakan urusan keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran 

rumah tangga (Depdikbud, 1998:220). Kondisi ekonomi orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari tergantung pada dua hal penting yang saling berhubungan 

yaitu adanya kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun 

kualitasnya dan jumlah sumber-sumber yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut (pendapatan). Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan pemanfaatan 
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sejumlah kekayaan baik berupa uang maupun materi-materi yang lain guna 

pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga. 

Dengan demikian kondisi ekonomi dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan 

atau kenyataan keuangan yang dialami oleh keluarga (orang tua) yang digunakan 

untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 

Dari beberapa uraian tentang kondisi sosial dan kondisi ekonomi dapat 

diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan suatu 

keadaan sosial ekonomi yang menyangkut tentang kedudukan dan penghasilan 

seseorang atau keluarga dalam masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang 

dan jasa, demi terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani. 

2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga 

Semakin tinggi status ekonomi suatu keluarga memungkinkan orang tua 

untuk lebih mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Kondisi ekonomi orang 

tua dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: 

1) Tingkat pendapatan orang tua 

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

seluruh penghasilan yang berupa uang atau hasil material lain yang diterima 

oleh seluruh anggota keluarga (Depdikbud, 2001:712). Menurut Sumardi 

dan Ever dalam Agus Purnomo (2006:12) pendapatan merupakan segala 

penghasilan riil seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

adalah semua penghasilan yang diperoleh dari pihak lain sebagai balas jasa 
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yang diberikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota 

keluarga baik perseorangan maupun kebutuhan bersama. 

2) Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup.  

Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya. Kebutuhan 

manusia tidak terbatas jumlah dan jenisnya. Semakin tinggi taraf hidup 

(kemapuan ekonomi) semakin tinggi pula kemapuan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Maslow dalam Oemar Hamalik (1990:176) apabila 

kebutuhan-kebtuhan pada suatu tahap terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan 

berikutnya yang lebih tinggi akan menjadi sangat kuat. Adapun susunan-

susunan kebutuhan individu menurut Maslow adalah: 

a. Kebutuhan Fisiologis, yakni kebutuhan akan makan, minum, bernafas, 

tidur, kegiatan, seks, dan kepuasan sensoris. 

b. Kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. 

Dorongan untuk meyelamatkan diri akan kuat apabila kebutuhan 

fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan untuk diterima dan dicintai, seperti 

kebutuhan ingin berteman, ingin berkeluarga, ingin masuk dalam suatu 

kelompok dan lain-lain. 

c. Kebutuhan akan penghargaan diri (harga diri), seperti ingin dihagai, 

dipercaya, dihormati orang lain. 

d. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk 

mengembangkan potensi diri, bakat ketrampilan dan sebagainya. 
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e. Kebutuhan untuk tahu dan mengerti, seperti mencari ilmu yang lebih 

tinggi yang didorong oleh rasa ingin tahu. 

f. Kebutuhan Estetis, yakni kebutuhan untuk mengungkapkan rasa seni 

dan keindahan. 

3) Jumlah tanggungan keluarga/orang tua. 

Semakin banyak jumlah tanggungan orang tua berarti dana yang 

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan juga semakin besar. Hal ini juga 

akan berdampak pada alokasi dana pendidikan yang akan diberikan orang 

tua terhadap anaknya. 

 

2.4.4 Tingkat  Ekonomi Masyarakat 

Menurut Sudarto dalam Rudati (2007:36), tingkat ekonomi masyarakat 

dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu: 

1) Golongan atas 

Golongan atas merupakan keluarga yang mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup dari kebutuhan 

primer hingga kebutuhan tersier. 

Golongan ekonomi kelas atas ini terjadi manakala keluarga tersebut 

berada dalam kondisi serba berkecukupan bahkan berlebih. Kelurga yang 

memiliki pendapatan tinggi dengan sendirinya akan dengan mudah 

memenuhi segala macam kebutuhan hidup termasuk biaya untuk pendidikan 

anak yang meliputi peralatan sekolah, transportasi, sarana belajar, baju 
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seragam, sumbangan BP3 dan pembayaran lainnya, dan tidak terkecuali 

uang saku anaknya. 

2) Golongan menengah 

Keluarga golongan menengah merupakan keluarga yang 

berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer yang meliputi 

makan, pakaian, pengobatan dan pendidikan. Keluarga golongan menengah 

pada umumnya dapat mengatur ekonomi keluarga dengan perhitungan yang 

matang karena pendapatannya bisa untuk mencukupi kebutuhan primer 

sedangkan untuk kebutuhan tersier hanya sedikit dapat terpenuhi. 

3) Golongan rendah 

Keluarga golongan rendah berada dalam keadaan serba kekurangan. 

Untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan mereka mengalami kesulitan, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sering diabaikan. Rata-rata 

anak mereka hanya bersekolah sampai pada sekolah dasar atau maksimal 

sekolah lanjutan pertama. Setelah itu mereka terpaksa bekerja utnuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

 

2.4.5 Dasar-Dasar Pelapisan Sosial Dalam Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto (2002:238) ukuran atau kriteria yang biasa 

dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial 

adalah sebagai berikut: 
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a. Ukuran kekayaan 

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam 

lapisan teratas.  Kekayaan tersebut terlihat pada bentuk rumah yang 

bersangkutan, mobil dan cara-cara menggunakan pakaian. 

 

b. Ukuran kekuasaan 

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar, akan 

menempati lapisan teratas. 

c. Ukuran kehormatan. 

Orang yang paling disegani dan dihormati akan menempati kedudukn teratas 

dalam masyarakat. Ukuran ini terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. 

d. Ukuran ilmu pengetahuan. Dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu 

pengetahuan. 

 

2.4.6 Komponen pokok kedudukan sosial ekonomi 

Menurut Soekanto (2004:89) komponen pokok kedudukan sosial ekonomi 

masyarakat adalah: 

1) Pendidikan  

2) Pekerjaan orang tua 

3) Pendapatan 

4) Pengeluaran keluarga 

5) Kondisi lingkungan keluarga 

 



 

 

30

2.5 Kerangka Berfikir 

Setiap siswa menginginkan prestasi belajar semaksimal mungkin, karena 

prestasi belajar merupakan tolok ukur dari keberhasilan akademiknya yang 

nantinya akan memudahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan 

tetapi untuk mencapai prestasi belajar yang baik tidaklah mudah, banyak siswa 

yang mengalami hambatan sehingga dapat mengakibatkan kegagalan dalam 

pencapaian prestasi yang maksimal. hakekat prestasi belajar adalah hasil interaksi 

adri faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi belajar. 

Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal dibutuhkan suatu motivasi 

yang kuat dalam melakukan aktivitas belajar. Jika seorang anak mempunyai 

motivasi kuat dan baik, hal tersebut akan memperbesar usahanya untuk 

melakukan usaha dan kegiatan untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

Meskipun seorang anak mempunyai motivasi yang baik dan tinggi dalam 

melakukan kegiatan belajar namun jika kondisi sosial ekonomi keluarganya tidak 

baik akan menimbulkan suatu masalah tersendiri bagi siswa tersebut. Orang tua 

akan mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan sampai pada jenjang 

pendidikan yang tertinggi, sebab penghasilan mereka telah habis untuk biaya 

hidup sehari-hari. Kondisi sosial ekonomi yang baik akan mendorong seorang 

anak untuk selalu berprestasi dengan cara pemenuhan fasilias belajar yang 

memadai dan menunjang pencapaian prestasi seorang anak. 

Secara sistematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 



 

 

31

Penentuan 
Tujuan 

Pembelajaran 
Proses 

Pembelajaran 

 
Penilaian 

Kondisi Sosial 
Ekonomi 

Prestasi 
Belajar 

 
Motivasi 
Belajar 

Gambar 1. 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara atas 

kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris (Suharsimi Arikunto, 

2002:64).  

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1H   : Ada pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi. 
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2H   : Ada pengaruh signifikan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. 

3H   : Ada pengaruh signifikan motivasi belajar dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin 

meneliti semua  elemen yang ada dalam wilayah penelitian merupakan penelitian 

populasi (Suharsimi Arikunto, 1998:115). Menurut Sugiyono (2002 : 72) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ida Bagoes dalam Kisbiyanto 

(2008 :31), populasi bisa dibedakan antara populasi sampling dan populasi 

sasaran. Populasi sampling dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP N 2 Pringapus Kabupaten Semarang tahun ajaran 2008/2009  yang 

berjumlah 144 siswa yang terbagi menjadi 4 kelas dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII A 36 

2 VIIIB 36 

3 VIII C 36 

4 VIII D 36 

 Total 144 
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 3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Narbuko (2001:107), sampel atau contoh 

(monster) adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan penelitian. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proporsional random sampling karena dalam penelitian ini semua subjek dalam 

populasi dianggap sama (homogen). Teknik ini merupakan suatu teknik 

pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel.  

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel digunakan rumus Slovin 

(Umar,2004:78).     

21 Ne
Nn

+
=  

Keterangan :  

n    =    Ukuran sampel 

N   =    Ukuran populasi 

e    = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih ditaksir atau diinginkan 10%. 

Kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolelir penulis menggunakan 

10% sebagai kelonggaran ketidaktelitian, karena peneliti menginginkan taraf 

kepercayaan penelitian 90%. Dari keterangan tersebut maka dapat diperoleh 

sampel sebagai berikut: 

N  =  144 

e   =   10% 
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21 Ne
Nn

+
=  

( )21,01441
144

+
=n  

44,2
144

=n  

0163,59=n  

Sampel penelitian 59,0163 (dibulatkan menjadi 60 siswa), kemudian disebar 

secara acak/random (undian) pada  4 kelas yang ada.  

Dari ukuran sampel yang telah diketahui selanjutnya peneliti akan 

menentukan perwakilan dari tiap kelas, dengan asumsi bahwa setiap orang 

memiliki kesempatan yang sama berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki 

oleh siswa.  

Pelaksanaan teknik ini dilakukan dengan cara undian. Dengan asumsi semua 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

Pengambilan sampel secara undian ialah seperti layaknya orang melaksanakan 

undian. 

Prosedur untuk menentukan besarnya sampel dari tiap-tiap sub populasi 

dengan metode tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

N
N

f i
i =  

Keterangan : 

if = sample fraction   
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iN = sub populasi 

N = ukuran populasi 

Untuk menentukan besarnya sampel sub populasi kelas adalah sebagai 

berikut: 

25,0
144
36

1 ==f  25,0
144
36

2 ==f  

25,0
144
36

3 ==f     25,0
144
36

4 ==f  

 

Tabel 3. Menentukan ukuran masing-masing sample fraction (fi) 
Dengan metode cluster sampling 

No Nama kelas Sub Populasi  fi  Sampel (ni) 

    kelas (N) (Ni/N) (fi x 59) 

Jumlah 

1 VIII A 36 0.25 15 15 

2 VIII B 36 0.25 15 15 

3 VIII C 36 0.25 15 15 

4 VIII D 36 0.25 15 15 
  Jumlah 60 

 

 3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud yang dimaksud variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang akan  menjadi objek pengamatan penelitian 

(Narbuko, 2001:118). Pada dasarnya yang menjadi obyek penelitian adalah 

variabel dan variabel yang diteliti harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian.Variabel yang akan di ungkap dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1) Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

(Suharsimi Arikunto, 2002:101). Dalam penelitian ini yang mejadi variabel bebas 

adalah:  

1) Motivasi Belajar Siswa(X1) 

Yaitu kondisi-kondisi yang memberi dorongan kepada seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator dari motivasi belajar adalah: 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

b. Kemampuan Siswa 

c. Kondisi Siswa 

d. Kondisi lingkungan siswa 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

2) Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X2) 

Yaitu kondisi yang berkaitan dengan kondisi sosial serta kondisi 

perekonomian suatu keluarga. Indikator dari kondisi sosial ekonomi 

orang tua adalah: 

a. Pendapatan Keluarga 

b. Pengeluaran Keluarga 

c. Kondisi Lingkungan Keluarga 

2) Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah variabel akibat atau tak bebas 

(Suharsimi Arikunto, 2002:101). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Pringapus 
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Kabupaten Semarang yang dilihat dari nilai ulangan dan nilai ulangan harian 

terpadu (UHT) siswa. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang relevan dan akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

3.4.1 Metode Angket (Kuesioner) 

Metode kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden atau orang-orang yang 

diselidiki (Narbuko, 2001:76).  

Metode angket (kuesioner) dapat dibedakan atas beberapa jenis tergantung 

dari sudut pandangnya. Dipandang dari cara menjawab maka kuesioner dibedakan  

menjadi:  

a) Kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan menggunakan kalimat sendiri. 

b) Kuesioner tertutup, dimana dalam kuesioner sudah disediakan jawabannya 

sehinggga responden tinggal memilih. 

Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

angket tertutup yaitu angket yang memungkinkan responden memilih alternatif 

jawaban yang disediakan. Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan 

responden, peneliti menentukan sebagai berikut: 
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1) Untuk jawaban a  responden diberi skor 4 

2) Untuk jawaban b responden diberi skor 3 

3) Untuk jawaban c responden diberi skor 2  

4) Untuk jawaban d responden diberi skor 1 

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data dari variabel motivasi 

belajar (X1), dan kondisi sosial ekonomi (X2). 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui hal-hal berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002:206). Dalam penelitian ini data yang 

diambil  melalui metode dokumentasi antara lain daftar nama siswa, daftar nilai 

siswa, daftar riwayat siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus. 

 

3.5 Uji Instrumen 

 Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2002:151). Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Menetapkan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian. 

b. Menjabarkan indikator-indikator dari variabel. 

c. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian. 

d. Membuat soal dengan kisi-kisi yang telah dibuat. 
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2. Tahap pelaksanaan 

Melaksanakan uji coba Instrumen Penelitian kepada 30 siswa yang 

memperoleh mata pelajaran ekonomi. 

3. Tahap analisis 

Hasil atau data dari penelitian dianalisis untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas. 

Data dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu 

validitas apabila data itu dapat mengukur apa yang sebenarnya dapat diukur, 

sedangkan reliabel berarti keajegan atau ketepatan penelitian serta dapat dipercaya 

alat pengumpul data tersebut. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Masing-masing uji akan diungkapkan sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesakhihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:144). Menurut 

Sugiyono (2005:267) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Karena itulah 

maka dalam penelitian ini diadakan pengukuran validitas instrumen yang akan 

digunakan 
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Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas internal yaitu 

validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antar bagian-bagian. Dalam 

pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara yaitu analisa faktor dan 

analisa butir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa butir. Dimana 

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

dikorelasikan dengan skor total. Sedangkan rumus yang digunakan adalah  

korelasi Pearson Product Moment. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). 

Rumus korelasi product moment: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

YYNXNX

YXXYN
rxy

22
 

Keterangan: 

rxy  =  Koefisien Korelasi 

N =  Jumlah Subjek/Responden 

X =  Jumlah Skor item 

Y =  Jumlah Skor total 

∑
2

X  =  Jumlah Kuadrat nilai X 

∑ 2Y  = Jumlah Kuadrat nilai Y 

∑ XY  =  Jumlah dari instrument X yang dikalikan instrument Y 

Sedangkan untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan cara 

mengkonsultasikan r yang telah diperoleh (rhitung) dengan (rtabel) product moment 
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pada taraf signifikan 5 % atau taraf kepercayaan 95 %. Apabila rxy ≥ rtabel, maka 

valid. Apabila rxy ≤ rtabel, maka tidak valid 

Berdasarkan hasil uji coba kepada 30 responden yang terdiri dari 40 butir 

pertanyaan  di peroleh rxy untuk tiga soal yang tidak valid yaitu soal nomor 8 rxy 

sebesar 0,203; soal nomor 20 rxy sebesar 0,190 dan soal nomor 31 sebesar rxy 

0,277. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Validitas 

  No rxy r tabel Kriteria 
Motivasi 1 0.537 0.361 valid 
Belajar 2 0.541 0.361 valid 
Siswa 3 0.495 0.361 valid 

4 0.534 0.361 valid 
5 0.551 0.361 valid 
6 0.547 0.361 valid 
7 0.557 0.361 valid 
8 0.203 0.361 invalid 
9 0.579 0.361 valid 

10 0.464 0.361 valid 
11 0.644 0.361 valid 
12 0.485 0.361 valid 
13 0.506 0.361 valid 
14 0.641 0.361 valid 
15 0.511 0.361 valid 
16 0.581 0.361 valid 
17 0.428 0.361 valid 
18 0.454 0.361 valid 
19 0,710 0.361 valid 
20 0,190 0.361 invalid 
21 0.623 0.361 valid 
22 0.624 0.361 valid 
23 0.587 0.361 valid 
24 0.482 0.361 valid 

  

25 0.716 0.361 valid 



 

 

43

26 0.544 0.361 valid 
Kondisi 27 0.626 0.361 valid 
Social 28 0.593 0.361 valid 
Ekonomi 29 0.601 0.361 valid 
Orangtua 30 0.546 0.361 valid 

31 0.277 0.361 invalid 
32 0.598 0.361 valid 
33 0.517 0.361 valid 
34 0.606 0.361 valid 
35 0.653 0.361 valid 
36 0.615 0.361 valid 
37 0.545 0.361 valid 
38 0.494 0.361 valid 
39 0.664 0.361 valid 

  40 0.592 0.361 valid 
 

Dari hasil analisis validitas diatas, maka pada tahap selanjutnya digunakan 

37 butir soal yang valid untuk pengambilan data, sedangkan butir nomor 8, 20 dan 

31 tidak dipakaiuntuk pengambilan data. Item soal nomor 8 sudah terwakili oleh 

item soal nomor 7,9,10,11, item soal nomor 20 sudah terwakili oleh item soal 

nomor 17,18,19 yang mengukur tentang motivasi belajar siswa dan untuk soal 

nomor 31 sudah terwakili oleh item soal nomor 27,28,29,30 yang mengukur 

tentang kondisi sosial ekonomi orang tua. 

3.5.2 Uji  Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data apabila instrument 

tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002:154). Suatu alat ukur dikatakan 

reliable jika alat ukur tersebut dapat dipercaya, konsisten dan stabil. Jika alat 

sudah reliable maka bila digunakan untuk mengukur suatu objek yang sama akan 

memberikan hasil yang tidak jauh berbeda (Suharsimi Arikunto, 2002:156). 



 

 

44

Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas instrument dengan 

menggunakan teknik uji validitas internal dengan korelasi Pearson Product 

Moment untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha dengan 

menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

Instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-4 dan uji validitas menggunakan item total. Seperti 

dikemukakan Arikunto (2002:171) bahwa untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka 

menggunakan rumus alpha: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ

σ
 

Keterangan  : 

r11          =   reliabilitas  instrumen 

k          =   banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσ∑   =   jumlah varians butir 

2
bσ  =   varians total  (Umar, 2004:90) 

Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, 

kemudian  dijumlahkan.  Adapun rumus yang digunakan untuk mencari varians 

adalah : 

( )

N
N
X

X
b

∑ ∑−
=

2

2σ  
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Keterangan  : 

2
bσ  = Varians butir   ∑ 2X  = Jumlah kuadrat skor butir 

∑ X  = Jumlah skor butir  N = Jumlah subyek 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r dengan taraf signifikan 5%. 

Apabila r11 hitung ≥ r11 tabel, maka reliabel 

Apabila r11 hitung ≤ r11 tabel, maka tidak reliabel 

Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas untuk angket motivasi 

belajar siswa yang terdiri  dari 26 item pertanyaan sebesar 0.897, untuk angket 

kondisi sosial ekonomi siswa yang terdiri dari 14 item pertanyaan sebesar 0.829. 

Koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari  rtabel = 0,361 untuk α = 5% dengan 

n = 30. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa angket tersebut reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penelitian  

 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

data dari hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun metode 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.6.1  Metode analisis deskriptif persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada 

penelitian ini yang berupa motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua. Variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan kemudian indikator 

tersebut dikembangkan menjadi instrumen (angket). Metode ini digunakan untuk 
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mendiskripsikan data hasil angket dari variabel bebas ( )1X  motivasi belajar, 

variable bebas ( )2X  kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap variable terikat 

( )Y  prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dengan rumus: 

%100% ×=
N
n  

Keterangan: 

n  : Jumlah skor yang diperoleh 

N  : Jumlah skor ideal  

(jumlah responden x jumlah pertanyaan x skor tertinggi) 

% : Tingkatan keberhasilan yang dicapai. (Muh.Ali, 1984:92).  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan memeriksa 

kelengkapan. 

2. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif. 

3. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

4. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

5. Memasukkan skor dalam rumus deskriptif presentase 

6. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

Untuk membuat tabel motivasi belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dihitung dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase, 
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%100%100
4
4

%100
min

=×

×
imalskor

alskormaksim

 

b. Menentukan angka persentase terendah, 

%25%100
4
1

%100min

=×

×
alskormaksim

imalskor

 

c. Rentang persentase = 100% - 25% = 75% 

d. Interval kelas persentase = 75% : 4 = 18,75% 

Kriteria penghitungan dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Kategori Motivasi Belajar 

Interval Keterangan 
81,26%-100% Sangat baik 
62,51%-81,25% Baik 
43,76%-62,50% Cukup baik 
25,00%-43,75% Kurang baik 

 

Tabel 6. kategori Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Interval Keterangan 
81,26%-100% Sangat baik 
62,51%-81,25% Baik 
43,76%-62,50% Cukup 
25,00%-43,75% Kurang  

 

3.6.2  Uji Prasyarat Analisis 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik dengan regresi linier  

sederhana secara parsial dan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi 
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tersebutdapat dilakukan apabila data tersebut berdistribusi normal dan model 

regresi antar variabel linier. Untuk itu maka diperlukan uji normalitas, dan uji 

linieritas sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data salah satu cara 

yang digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan  plotting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya  

(Ghozali,2001:74). 

 Uji ini menggunakan rumus Kolmogorov Smirnove dengan perhitungan 

komputasi SPSS for windows relase 12. Apabila probabilitas untuk harga 

Kolmogorov Smirnove lebih  dari 0,05  maka data tersebut berdistribusi normal, 

dan apabila probabilitas untuk harga Kolmogorov Smirnove kurang dari dari 0,05  

maka data tersebut tidak berdistribusi normal.   

3.6.2.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh linier atau tidak. Jika data berbentuk linier, maka penggunan analisa 

regresi linier pada pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi 

apabila data yang diperoleh tidak linier, maka harus digunakan analisis regresi 

non linier. 



 

 

49

Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan kriteria 

pengujian jika F hitung  memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka data yang diperoleh 

linier sehingga dapat digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis penelitian dan sebaliknya jika  F hitung  memiliki nilai signifikansi < 0,05 

maka data yang diperoleh tidak linier sehingga dalam pengujian hipotesis tidak 

dapat dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisa Regresi Linier Berganda digunakan dengan maksud untuk 

meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat, bila terdapat dua atau lebih 

variabel bebas sebagai faktor prediktor yang dinaik turunkan nilainya. Dengan 

kata lain penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk mengetahui 

pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara  motivasi 

belajar ( )1X  dan kondisi social ekonomi orang tua ( )2X  terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi ( )Y . 

 

3.6.3.1  Mencari persamaan regresi 

Untuk mencari persamaan regresi berganda digunakan rumus yaitu: 

22110
ˆ xaxaaY ++=  

Keterangan 

Ŷ  = Variabel prestasi  belajar mata pelajaran ekonomi 

0a  = Bilangan konstanta 
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1a  = Koefisien regresi motivasi belajar 

2a  = Koefisien regresi kondisi sosial ekonomi orang tua 

1x  = Motivasi belajar  

2x  = Kondisi sosial ekonomi orang tua 

Untuk mengetahui  0a , 1a , dan 2a  dapat dihitung dengan menggunakan :  

2210 XXYa αα −−=  

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )221

2
2

2
1

2211
2
2

1
∑∑∑

∑∑∑∑
⋅−

⋅−⋅
= ⋅

iiii

iiiiiii

XXXX

YXXXYXX
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( )( ) ( )( )
( )( ) ( )∑∑∑
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⋅−

⋅⋅−⋅
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2
2

2
1

1212
2

1
2  

Harga 0a , 1a , dan 2a  yang didapat, langsung disubtitusikan ke dalam 

persamaan dan diperoleh model regresi linier ganda Y atas ( )1X  dan ( )3X . 

Untuk membantu proses pengolahan data secara tepat dan cepat  maka 

pengolahan datanya dilakukan dengan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). 

3.6.2 Pengujian Hipotesis Penelitian  

1) Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Uji t atau uji partial untuk menguji apakah variabel independen (motivasi 

belajar siswa dan kondisi social ekonomi orang tua) secara individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen (prestasi belajar mata pelajaran ekonomi). 
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 Untuk membantu proses pengolahan data secara tepat dan cepat  maka 

pengolahan datanya dilakukan dengan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). 

a. Perumusan hipotesis  

  - Ho  : 021 == ββ , artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara 

parsial (sendiri-sendiri) tidak berpengaruh signifikan. 

 - Ha  : 021 ≠= ββ , artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara 

parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan. 

b. Pengambilan keputusan 

a. Jika hasil yang diperoleh dari penghitungan menggunakan SPSS 

nilainya signifikan < ( )05,0α , atau koefisien hitungt  signifikan pada 

taraf kurang dari 5% maka 0H  ditolak. 

b. Jika hasil yang diperoleh dari penghitungan menggunakan SPSS 

nilainya signifikan ( )05,0α≥ , atau koefisien hitungt  signifikan pada 

taraf lebih dari sama dengan 5%, maka 0H  diterima. 

2) Uji hipotesis simultan (Uji F) 

Uji F atau uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (motivasi belajar siswa dan kondisi social ekonomi orang tua) 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi). Untuk membantu proses pengolahan data secara tepat 

dan cepat  maka pengolahan datanya dilakukan dengan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). 
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a. Perumusan Hipotesis 

-  Ho  :  β1= β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 

- Ha  :  β1=β2 ≠  0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y 

b. Pengambilan keputusan 

a. Jika hasil yang diperoleh dari penghitungan menggunakan SPSS 

nilai signifikan < ( )05,0α , atau koefisien hitungF  signifikan pada taraf 

kurang dari 5%, maka Ho  ditolak. 

b. Jika hasil yang diperoleh dari penghitungan menggunakan SPSS 

nilai signifikan ( )05,0α≥ , atau koefisien hitungF  signifikan pada taraf 

lebih dari atau sama dengan 5%, maka Ho  diterima. 

 

3.6.3 Koefisien Determinasi  ( )2R  

Koefisien derminasi ( )2R  digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dari 

besarnya nilai R baik secara simultan maupun parsial yang kemudian 

dipangkatkan dua sehingga akan diketahui nilai 2R . 

Sedangkan koefisien determinasi (R 2 ) keseluruhan digunakan untuk 

mengukur ketepatan yang paling baik. Jika R2 yang mendekati 1 (satu) maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R2 keseluruhan mendekati 0 (nol) maka 
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semakin lemah variasi variabel-variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

Untuk melihat kontribusi dari masing-masing variabel dapat dilihat dari kuadrat 

koefisien korelasi parsialnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di  Kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus dengan 

pengambilan sampel sebanyak 60 orang. SMP Negeri 2 Pringapus terletak di desa 

Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Saat ini SMPN 2 

Pringapus dipimpin oleh Bapak Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. Guru yang ada di sekolah 

ini berjumlah 22 orang dan 5 orang karyawan TU. Meskipun sekolah ini tidak 

berada di tengah kota namun sekolah ini mempunyai sarana dan prasarana yang 

cukup lengkap yang dapat menunjang aktivitas belajar yaitu 12 ruang kelas, ruang 

guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, laboratorium biologi, lapangan olah raga, 

mushola, ruang UKS, ruang perpustakaan dan koperasi. Selain pemenuhan sarana 

dan prasarana yang ada, sekolah ini juga selalu berusaha untuk mengikuti 

perkembangan yang ada agar tetap dapat meningkatkan potensi guru, karyawan 

dan murid-muridnya. 

Visi SMP Negeri 2 Pringapus ini adalah Unggul dalam prestasi, 

berwawasan IPTEK dan berdasarkan IMTAK. Adapun misi sekolah ini yaitu (1) 

Mewujudkan peningkatan SDM (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). (2) 

Mewujudkan proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan yang berstandar 

nasional. (3) Mewujudkan peningkatan prestasi sekolah. (4) Mewujudkan 

peningkatan sistem penilaian. 



 

 

55

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan 

angket untuk variabel motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua 

sedangkan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi diambil dari nilai ulangan  

harian siswa yang dilakukan sebanyak empat kali yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran ekonomi. Dalam pelaksanaannya angket diberikan langsung kepada 

siswa dan dibagikan kepada 60 siswa yang tersebar dalam 4 kelas yaitu kelas VIII 

A, VIII B, VIII C dan VIII D. 

 Setelah melakukan uji coba angket penelitian dan dilakukan pengujian 

untuk angket, diperoleh hasil bahwa dari 40 item pertanyaan ada 37 pertanyaan 

yang dinyatakan valid dan reliabel dan 3 pertanyaan tidak valid dan tidak  reliabel. 

Ketiga pertanyaan yang tidak valid dan tidak reliabel tersebut kemudian dibuang 

dan tidak dipergunakan untuk penelitian selanjutnya, sehingga hanya 37 

pertanyaan yang dipergunakan untuk mengambil data. Pengambilan sampel 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem proportional random 

sampling, dimana pengambilan sampel diambil secara acak. 

 
4.1.2  Deskripsi Variable Motivasi Belajar Siswa 
 

Guna mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 digunakan 24 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya antara 1 sampai 4. Dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 7. Indikator Motivasi Belajar 

Indikator Jumlah soal 

Cita-cita dan aspirasi siswa 6 

Kemampuan Siswa 5 

Kondisi Siswa 5 

Kondisi Lingkungan Siswa 3 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran 

5 

Total 24 

 

Deskripsi hasil penellitian variabel motivasi belajar berdasarkan hasil 

penskoran digunakan kriteria sebagai berikut: 

Skor idiil =  4 x 24 x 60  = 5760 

Skor terendah = 1 x 24 x 60  = 1440 

Jumlah kelas = 4 

Jarak interval =  5760 – 1440 : 4 = 1080 

Hasil deskripsi persentase berkaitan dengan motivasi belajar dapat 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

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

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

Rentang   = 100% - 25 % = 75% 

Interval    = 75% : 4  = 18,75% 
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Tabel 8. Deskripsi Motivasi Belajar 

No Interval Skor Interval Persentase Kategori 

1 

2 

3 

4 

4680 - 5760 

3600 - 4679 

2520 - 3699 

1440 - 2519  

81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila siswa mempunyai persentase skor 

antara 25,00% - 43,75%, maka motivasi belajarnya termasuk dalam kategori kurang 

baik, apabila antara 43,76% - 62,50% dalam kategori cukup baik, apabila antara 

62,51% - 81,25% maka termasuk dalam kategori baik, dan apabila antara 81,26% - 

100,00% maka termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil penelitian tentang motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh rata-rata skor 

59,78 dengan persentase 62,27% dan berdasarkan kategori motivasi belajar pada 

tabel 6 termasuk kategori cukup baik. Adapun hasil deskripsi persentase dari 60 

siswa berkaitan dengan motivasi belajar masing-masing siswa diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 9.  Distribusi Motivasi Belajar Siswa 
Rentang % Skor Kriteria F Persentase 

81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

3 

22 

33 

2 

5,00% 

36,67% 

55,00% 

3,33% 

Jumlah  60 100% 
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Lebih jelasnya hasil penelitian tentang motivasi belajar siswa pada tabel di 

atas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Grafik Motivasi Belajar Siswa 

Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

motivasi belajar yang cukup baik (55,00%), selebihnya yaitu 5,00% siswa 

memiliki motivasi belajar sangat baik, sebanyak 36,6% siswa memiliki motivasi 

belajar yang baik dan hanya 3,33% siswa yang memiliki motivasi belajar kurang 

baik. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 sudah cukup baik. 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator motivasi belajar diperoleh hasil seperti 

disajikan berikut ini : 
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Tabel 10. Rangkuman Analisis Deskriptif Persentase Variabel Motivasi 

Belajar 

No Indikator Skor 

Riil 

Skor 

ideal 

% Kriteria 

1 Cita-cita, aspirasi siswa 865 1440 60,07% Cukup Baik 

2 Kemampuan siswa 770 1200 64,17% Baik 

3 Kondisi Siswa 792 1200 65,92% Baik 

4 Kondisi Lingkungan Siswa 437 720 60,69% Cukup Baik 

5 Unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran 

716 1200 46,50% Cukup Baik 

  3580 5760 62,27% Cukup Baik 

1) Cita-cita atau aspirasi siswa 

Hasil penelitian tentang cita-cita atau aspirasi dari 60 orang siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh 

rata-rata skor 14,42 dengan persentase 60,07% dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari cita-cita atau aspirasi masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 11. Deskriptif Presentase Cita-Cita Dan Aspirasi Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

2 

25 

28 

5 

3,33% 

41,67% 

46,67% 

8,33% 

Jumlah  60 100% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki cita-cita 

atau aspirasi yang cukup baik (46,67%) demikian secara umum menunjukkan 

bahwa cita-cita dan aspirasi belajar dari siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus 

tahun pelajaran 2008/2009 terhadap mata pelajaran ekonomi telah cukup baik. 

2) Kemampuan Siswa 

Hasil penelitian tentang kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh rata-rata skor 

13,00 dengan persentase 65,00% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari 

kemampuan siswa masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 12. Analisis Deskriptif Persentase Kemampuan Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

4 

32 

22 

2 

6,67% 

53,33% 

36,37% 

3,33% 

Jumlah  60 100% 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki 

kemampuan yang baik (53,33%). Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 

2008/2009 telah baik. 

3) Kondisi Siswa 

Hasil penelitian tentang kondisi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus 

tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh rata-rata skor 13,18 dengan 
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persentase 65,92% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari kondisi masing-

masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 13. Analisis Deskriptif Kondisi Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

5 

28 

25 

2 

8,33% 

46,67% 

41,67% 

3,33% 

Jumlah  60 100% 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki 

kondisi yang baik (46,67%). Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

kondisi siswa pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran 

ekonomi kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 telah 

baik. 

4) Kondisi Lingkungan Siswa 

Hasil penelitian tentang kondisi lingkungan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh rata-rata skor 

7,28 dengan persentase 60,69% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau dari 

kondisi lingkungan siswa masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 14. Deskriptif Persentase Kondisi lingkungan Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

8 

19 

23 

10 

13,33% 

31,67% 

38,33% 

16,67% 

Jumlah  60 100% 
 

Tabel 14 menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi lingkungan siswa 

sudah cukup baik (38,33%). Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

kondisi lingkungan siswa pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas 

VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 sudah  cukup baik. 

5) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

Hasil penelitian tentang unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 

2008/2009 pada lampiran 9 diperoleh rata-rata skor 11,90 dengan persentase 

59,50% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau dari unsur-unsur dinamis 

dalam belajar dan pembelajaran masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 15. Deskriptif Persentase Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

1 

19 

36 

4 

1,67% 

31,67% 

60,00% 

6,67% 

Jumlah  60 100% 
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Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki unsur-

unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran yang cukup baik (60,00%). 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran yang dimiliki dan digunakan siswa pada saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 

pelajaran 2008/2009 cukup baik. 

4.1.3  Deskriptif Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Orang tua 

Guna mengetahui kondisi sosial ekonomi orangtua siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 digunakan 13 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya antara 1 sampai 4, dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel 16. Inndikator variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 

Indikator Jumlah Item Soal 

Jumlah pendapatan keluarga per bulan 4 

Jumlah pengeluaran keluarga per bulan 5 

Kondisi lingkungan keluarga siswa 4 

 

Deskripsi hasil penelitian variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 

digunakan kriteria sebagai berikut:  

Skor idiil =  4 x 13 x 60  = 3120 

Skor terendah = 1 x 13 x 60  = 780 

Jumlah kelaa = 4 

Jarak interval = (3120 – 780) : 4 = 585 
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Deskripsi persentase variabel kondisi sosial ekonomi orang tua digunkan 

kriteria sebagai berikut: 

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

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

Rentang   = 100% - 25 % = 75% 

Interval    = 75% : 4  = 18,75%  

Tabel 17. Kriteria Deskripsi Kondisi sosial ekonomi orangtua 

No Interval Skor Interval Persentase Kategori 

1 

2 

3 

4 

2534 - 3120 

1950 - 2534 

1365 - 1949 

780 - 1364 

81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup  

Kurang  

 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, apabila siswa mempunyai persentase 

skor antara 25,00% - 43,75% atau skor 780 - 1364, maka kondisi sosial ekonomi 

orangtua termasuk dalam kategori kurang, apabila antara 43,76% - 62,50% atau 

skor 1365 - 1949 dalam kategori cukup, apabila antara 62,51% - 81,25% aau skor 

1950 - 2534 maka termasuk dalam kategori baik dan apabila antara 81,26% - 

100,00% atau skor 780 - 1364 maka termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil penelitian tentang kondisi sosial ekonomi orangtua siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 10 diperoleh 

jumlah skor sebesar 1849 dengan rata-rata skor 30,82 dan persentase 59,26% 

maka berdasarkan kategori kondisi sosial ekonomi orangtua pada tabel 13 

termasuk kategori cukup.  
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Adapun hasil deskripsi persentase dari 60 siswa berkaitan dengan kondisi 

sosial ekonomi orang tua dapat dilihat pada lampiran dan terangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel 18. Analisis Deskriftif Persentase Kondisi Sosial Ekonomi 

Orang Tua  

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

1 

21 

35 

3 

1,67% 

35,00% 

58,33% 

5,00% 

Jumlah  60 100% 
 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang kondisi sosial ekonomi orangtua 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada tabel di 

atas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3. Grafik Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa 

Gambar  diatas menunjukkan bahwa sebagian besar orangtua siswa 

memiliki kondisi sosial ekonomi yang cukup (58,33%), selebihnya yaitu 1,67% 
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memiliki kondisi sosial ekonomi yang sangat baik, 35,00% orang tua siswa 

memiliki kondisi sosial ekonomi yang baik, dan sebanyak 5,00% orang tua siswa 

memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang baik. Dengan demikian secara 

umum menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orangtua siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 baru dalam kategori cukup 

baik. 

Secara terperinci hasil analisis tiap-tiap indikator kondisi sosial ekonomi 

orangtua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 

diperoleh hasil seperti disajikan sebagai berikut:  

Tabel 19. Rangkuman Analisis Deskriptif Variabel Kondisi Sosial 

Ekonomi Orang Tua 

No Indikator Skor 

riil 

Skor 

Ideal 

% Kriteria 

1 Pendapatan 

keluarga per bulan 

481 960 49,38% Cukup 

2 Pengeluaran 

keluarga per bulan 

793 1200 61,58% Cukup 

3 Kondisi 

lingkungan 

keluarga siswa 

636 960 66,25% Baik 

 Total 2492 3120 59,26% Cukup 
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a. Jumlah Pendapatan keluarga per bulan 

Hasil penelitian tentang jumlah pendapatan orang tua siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 10 diperoleh jumlah 

skor sebanyak 480, rata-rata skor 7,90 dengan persentase 49,38% dan termasuk 

kategori cukup. Ditinjau dari jumlah pendapatan orang tua masing-masing siswa 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 20. Deskripsi Persentase Jumlah Pendapatan Orang Tua Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

2 

12 

24 

22 

3,33% 

20,00% 

40,00% 

36,67% 

Jumlah  60 100% 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa memiliki 

jumlah pendapatan yang cukup (40,00%). Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 

pelajaran 2008/2009 memiliki jumlah pendapatan yang cukup. 

b. Jumlah Pengeluaran Keluarga perbulan 

Hasil penelitian tentang jumlah pengeluaran perbulan orang tua siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada lampiran 10 

diperoleh rata-rata skor 13,32 dengan persentase 61,58% dan termasuk kategori 

cukup. Ditinjau dari jumlah pengeluaran perbulan orang tua masing-masing siswa 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 21. Deskripsi Variabel Jumlah Pengeluaran Orang Tua Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang 

3 

22 

32 

3 

5.00% 

36.67% 

53.33% 

5,00% 

Jumlah  60 100% 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa memiliki 

jumlah pengeluaran cukup (53,33%). Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 

pelajaran 2008/2009 memiliki jumlah pengeluaran cukup. 

 
c. Kondisi Lingkungan Keluarga Siswa. 

Hasil penelitian kepada 60 orang siswa tentang kondisi lingkungan keluarga 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada 

lampiran 10 diperoleh rata-rata skor 10,60 dengan persentase 66,25% dan 

termasuk kategori baik. Ditinjau dari kondisi lingkungan keluarga siswa masing-

masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 22. Deskriptif Persentase Kondisi Lingkungan keluarga Siswa 

Rentang % Skor Kriteria F Persentase 
81,26 % – 100,00% 

62,51% –  81,25% 

43,76% –  62,50% 

25,00% –  43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

14 

25 

20 

1 

23.33% 

41.67% 

33.33% 

1.67% 

Jumlah  60 100% 
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Tabel 22 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kondisi 

lingkungan keluarga yang baik (41,67%). Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 

2008/2009 memiliki kondisi lingkungan keluarga yang baik. 

 

4.1.4  Prestasi Belajar Siswa 

Rata-rata prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus 

tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 59,38 dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari prestasi belajar ekonomi masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 23. Kategori Prestasi Belajar Siswa 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi % 

1 Sangat baik 85,00 – 100 0 0.00% 

2 Baik 70,00 – 84,99 8 13.33% 

3 Cukup 55,00 – 69,99 35 58.33% 

4 Kurang < 55,00 17 28.33% 

Jumlah 60 100% 

 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang prestasi belajar ekonomi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 pada tabel 18 dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4. Grafik Prestasi Belajar Siswa 

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki prestasi 

belajar yang  cukup baik (58,33%), selebihnya yang memiliki prestasi belajar 

sangat baik tidak ada (0,00%), sebanyak 13,33% memiliki prestasi belajar sangat 

baik dan 28,33% memiliki prestasi belajar yang kurang baik. Dengan demikian 

secara umum menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 telah cukup baik. 

 

4.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh terdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Apabila data terdistribusi normal, maka dalam 

pengujian hipotesis penelitian ini dapat digunakan statistik parametrik yaitu 

analisis regresi, sebaliknya apabila tidak terdistribusi normal dapat digunakan 

statistik non parametrik seperti korelasi rank spearman. Uji normalitas data ini 

menggunakan rumus kolmogorov smirnov  dengan perhitungan komputasi SPSS 
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for windows relase 12. Hasil penghitungan uji normalitas data dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 24.  Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  X1 X2 Y 
N 60 60 60 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 59.7833 30.8167 59.3760 

  Std. Deviation 8.89885 5.76809 10.07981 
Kolmogorov-Smirnov Z .958 .743 .848 
Asymp. Sig. (2-tailed) .318 .639 .468 

Sumber: data penelitian yang sudah diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 24  diperoleh nilai kolmogorov 

smirnov untuk variabel motivasi belajar sebesar 0,958 dengan signifikansi 0,318 

lebih besar dari 0,05 Dengan demikian menunjukkan bahwa data variabel 

motivasi belajar siswa berdistribusi normal. Untuk variabel kondisi sosial 

ekonomi orangtua diperoleh nilai kolmogorov smirnov sebesar 0,743 dengan 

signifikansi 0,639 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data variabel kondisi 

sosial ekonomi orangtua berdistribusi normal. Untuk variabel prestasi belajar 

siswa diperoleh nilai kolmogorov smirnov sebesar 0,848 dengan signifikansi 0,468 

lebih besar dari 0,05 dengan demikian data variabel prestasi belajar siswa juga 

berdistribusi normal. 

Normalitas sampel juga dapat dilihat melalui grafik normal plot (Normal 

Probability Plot) dan grafik histogram. Pada grafik histogram berbentuk simetris 

tidak menceng yang berarti residual terdistribusi secara normal (Kisbiyanto, 

2008:60) 
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Gambar 5. Penyebaran plot pada penghitungan normalitas data 

 

4.2.2 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data berbentuk linier, maka penggunaan 

analisis regresi linier pada pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan akan 

tetapi jika tidak linier, maka harus digunakan analisis regresi non linier (Jonathan, 

2004:116).  

Uji linieritas garis regresi data motivasi belajar dengan prestasi belajar 

menggunakan uji F diperoleh Fhitung = 83,182 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 dan untuk data kondisi sosial ekonomi orangtua dengan prestasi belajar 

diperoleh Fhitung = 42,152 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa data-data variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelitian ini membentuk garis linier sehingga dapat digunakan analisis 

regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 
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4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1  Analisis Regresi Linier Berganda 

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah ( )1H  Ada pengaruh positif  motivasi belajar siswa dengan 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi, ( )2H  ada pengaruh positif kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi, dan ( )3H   

ada pengaruh positif motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Guna pengujian secara statistik 

maka dirumuskan hipotesis nihil ( )oH  “Tidak ada pengaruh antara motivasi 

belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for windows relase 12 diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 25.  Ringkasan Analisis Regresi Motivasi belajar siswa, 
Kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 
Keterangan  Nilai 

Konstanta 
Koefisien regresi motivasi belajar siswa  
Koefisien regresi kondisi sosial ekonomi orang tua 
Fhitung 
R 
Ajusted R2 
thitung  variabel motivasi belajar siswa 
thitung  variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 
r parsial motivasi belajar siswa 
r parsial kondisi sosial ekonomi orang tua 

12,588 
0,485 
0,576 

25,566 
0,688 
0,454 
3,433 
2,642 
0,414 
0,330 

sumber : data yang sudah diolah 
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Dari Tabel  23 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh 

dari hasil analisis yaitu : Ŷ= 12,588 + 0,485X1 + 0,576X2.  Dalam persamaan 

regresi tersebut menunjukkan harga 1b  = 0,485 dan 2b  = 0,576 bertanda positif 

antara motivasi belajar ( )1X , kondisi social ekonomi orang tua ( )2X  dan prestasi 

belajar ( )Y . Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Konstanta = 12,588 

Jika skor variabel motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang 

tua = 0, maka skor Prestasi belajar akan menjadi sebesar 12,588. 

2) Koefisien X1 = 0,485 

Jika skor motivasi belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

satuan sementara kondisi sosial ekonomi orang tua dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan skor prestasi belajar sebesar 0,485. 

3) Koefisien X2 = 0,576 

Jika skor kondisi sosial ekonomi orang tua meningkat 1 (satu) satuan 

sementara motivasi belajar siswa dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan skor prestasi belajar sebesar 0,576. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

4.3.2  Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

dan pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 
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pelajaran ekonomi. Uji simultan ini menggunakan uji F dengan kriteria Ho ditolak 

apabila nilai pvalue < 0,05. Hasil uji simultan dapat dilihat dari output SPSS 

berikut ini: 

Tabel 26. Hasil Uji Simultan 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 2834.624 2 1417.312 25.566 .000(a) 

  Residual 3159.923 57 55.437     
  Total 5994.547 59      

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

berganda menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 12 

diperoleh F hitung = 25,566  dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena motivasi 

belajar siswa signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai F hitung yang 

diperoleh tersebut signifikan  sehingga hipotesis nihil ( )0H  yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu “Tidak ada pengaruh motivasi belajar siswa dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi ditolak, dan 

menerima hipotesis kerja ( )3H  yang Menyatakan “Ada pengaruh signifikan 

motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap Prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi”. 

Derajat hubungan antara motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi 

orang tua dengan prestasi belajar secara bersama-sama atau secara simultan dapat 

diketahui dari korelasi secara simultan atau R. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 12 diperoleh  
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koefisien korelasi secara simultan sebesar 0,688. Keberartian dari korelasi secara 

simultan ini diuji dengan uji F seperti pada uji keberartian persamaan regresi. Dari 

hasil pengujian tersebut dimana menunjukkan bahwa F hitung signifikan, maka 

dapat diartikan bahwa hubungan motivasi belajar siswa dan kondisi sosial 

ekonomi orang tua dengan Prestasi belajar adalah signifikan.  

4.3.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu motivasi belajar 

siswa (X1), dan kondisi sosial ekonomi orang tua (X2) terhadap Prestasi 

belajar(Y). Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 27. Hasil Uji Parsial 

Coefficients(a) 
 

Model 

1 
  (Constant) X1 X2 

B 12.588 .485 .576Unstandardized 
Coefficients Std. Error 6.716 .141 .218
Standardized 
Coefficients 

Beta  .429 .330

T 1.874 3.433 2.642
Sig. .066 .001 .011

Zero-order  .639 .603
Partial  .414 .330

Correlations 

Part  .330 .254
a  Dependent Variable 
 
 
1) Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 16 dan terangkum pada tabel 

27 di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi belajar siswa diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,485. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 
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diperoleh thitung = 3,433 dengan signifikansi 0,001. Karena signifikansi motivasi 

belajar siswa yang diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel motivasi belajar siswa 

( )1X   berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi (Y), sehingga hipotesis kerja ( )1H  yang berbunyi ada pengaruh 

signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

diterima. Bentuk pengaruh tersebut yaitu jika motivasi belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara kondisi sosial ekonomi orang tua 

dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi sebesar 0,485 point. 

2) Pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 16 dan terangkum pada tabel 

22. di atas menunjukkan bahwa untuk variabel kondisi sosial ekonomi orang tua 

diperoleh koefisien regresi sebesar 0,576. Uji keberartian koefisien regresi dengan 

uji t diperoleh thitung = 2,642 dengan signifikansi 0,011. Karena signifikansi 

kondisi sosial ekonomi orang tua yang diperoleh kurang dari 0,05 menunjukkan 

bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan, hal ini berarti bahwa variabel 

kondisi sosial ekonomi orang tua (X2)  berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi (Y), sehingga hipotesis kerja ( )2H  yang 

menyatakan ada pengaruh signifikan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi diterima.  
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Bentuk pengaruh tersebut yaitu jika kondisi sosial ekonomi orang tua 

mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara motivasi belajar siswa 

dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi sebesar 0,576 point. 

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari koefisien korelasi secara parsial. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS for 

Windows release 12  diperoleh kofisien korelasi parsial antara motivasi belajar 

siswa dengan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi  sebesar 0,414 dan  kofisien 

korelasi parsial antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi sebesar 0,330.  

4.3.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determiansi digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan 

dari mesing-masing variabel bebas, jika variabel lainnya konstan terhadap 

variabel terikat. Lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel 28. Hasil penghitungan koefisien determinasi ( )2R  

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .688(a) .473 .454 7.44562 1.650
a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
Sumber: data yang sudah diolah 

Besarnya pengaruh motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang 

tua dengan prestasi belajar dapat diketahui dari koefisien determinasi simultan 

(R2). Berdasarkan hasil analisis pada lampiran 14 dan terangkum pada tabel 28  
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diperoleh  keandalan R2 sebesar  0,454. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama 

mempengaruhi prestasi belajar sebesar 45,4% dan sisanya yaitu 54,6% dari 

prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi dari masing-masing variabel 

tersebut. Dengan demikian besarnya motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi adalah  ( ) %100414,0 2 x  = 17,1% sedangkan besarnya 

pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi adalah ( ) %100330,0 2 x  = 10,9%. Hal ini berarti bahwa variabel 

motivasi belajar siswa memberikan pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi dibandingkan variabel kondisi sosial ekonomi orang tua. 

 

4.4 Pembahasan 

Prestasi belajar merupakan hasil yang diraih oleh seorang siswa setelah 

melaksanakan kegiatan belajar disekolah. Prestasi belajar disini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yakni faktor ekstern dan faktor intern. Salah satu faktor intern 

yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain yaitu motivasi belajar siswa. 

Motivasi meliputi beberapa unsur yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan 

siswa, Kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi  siswa yang ditunjukkan 
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dari uji parsial sebesar 17,1%, sedangkan besarnya pengaruh secara simultan dari 

motivasi belajar siswa dan kondisi sosial ekonomi orangtua terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi dapat dilihat dari R-square yaitu 45,4%.  

Berdasarkan deskripsi data penelitian diperoleh hasil motivasi belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 menunjukkan 

55,00% dalam kondisi cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dari adanya cita-cita 

dan aspirasi siswa  yang masuk dalam kategori cukup baik, kemampuan siswa 

dalam kategori baik, kondisi siswa  yang masuk dalam kategori baik, kondisi 

lingkungan siswa yang masuk dalam kategori cukup baik dan unsur-unsur dinamis 

yang digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran yang masuk dalam 

kategori cukup baik. Dengan adanya kondisi tersebut tentunya dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun demikian dilihat dari indikator-

indikator tersebut ternyata unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

ternyata masih rendah dibandingkan dengan yang lain. Unsur-unsur dinamis yang 

mempengaruhi dalam proses balajar dan pembelajran antara lain lingkungan alam, 

lingkungan tempat belajar, dan pergaulan yang senantiasa mengalami perubahan. 

Motivasi sebagai faktor batin berfungsi menimbulkan, mengarahkan dan 

menjadi dasar dari perbuatan belajar. Seorang yang besar motivasinya akan giat 

berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah, serta giat membaca untuk 

meningkatkan prestasi serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Motivasi 

menggerakkan individu mengarahkan tindakan serta memilih tujuan belajar yang 

dirasa paling berguna bagi kehidupan individu. Berbagai upaya terus dilakukan 

oleh pihak sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam rangka peningkatan 
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prestasi siswa. Usaha yang dilakukan antara lain yaitu dengan melengkapi fasilitas 

yang dapat menunjang kegiatan belajar, menerapkan pola pembelajaran yang 

sesuai, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan kerja sama dengan instansi 

lain sebagai sarana penerapan teori yang diperoleh dikelas. Usaah tersebut 

diharapkan dapat mampu meningkatkan motivasi belajar siswa Selain itu sekolah 

juga secara rutin memberikan bimbingan dan konseling  kepada siswa yang  

bermasalah dalam belajar, sehingga siswa akan semakin termotivasi dalam belajar 

dan nantinya akan meningkatkan prestasi belajarnya.  

Upaya peningkatan motivasi siswa kadangkala juga mengalami berbagai 

hambatan. Adanya fasilitas sebagai penunjang kegiatan pembelajaran sering tidak 

dimanfaatkan oleh siswa. Misalnya banyak siswa yang kurang memanfaatkan 

perpustakaan sebagai tempat untuk membaca, belajar maupun berdiskusi 

mengenai kesulitan belajar yang dialaminya. Diskusi kelompok yang anjurkan 

oleh guru sering tidak dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Harapan sekolah 

untuk mempunyai jaringan internet yang dapat digunakan oleh semua murid 

dalam mencari informasi tentang segala hal yang dibutuhkan belum bisa terwujud, 

karena sampai sekarang jaringan internet di SMP Negeri hanya boleh digunakan 1 

minggu sekali saja oleh muridnya. Kondisi masyarakat di lingkungan sekolah juga 

mempunyai andil dalam peningkatan motivasi belajar siswa apabila kondisi 

lingkungan tidak nyaman maka akan menimbulkan penurunan motivasi belajar 

siswa. Karena itu, kondisi dan situasi lingkungan perlu diperhatikan dan 

diwaspadai, karena dapat berdampak baik dan buruk terhadap perilaku dan 

prestasi siswa ( Tulus Tu’u, 2004:16). Pencapaian prestasi belajar yang baik akan 
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terwujud apabila ada motivasi belajar, dengan demikian siswa akan terdorong 

untuk belajar mencapai sasaran dan tujuannya karena yakin dan sadar akan 

kebaikan, kepentingan dan manfaatnya. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa juga mempengaruhi prestasi 

belajarnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial sebesar 10,9%. Adanya 

pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kondisi sosial ekonomi 

orang tua siswa, akan semakin tinggi prestasi belajar yang diperoleh, sebaliknya 

semakin buruk kondisi sosial ekonomi orang tua siswa akan semakin rendah 

pretasi belajar yang dicapai.  

Kondisi tersebut dikarenakan dengan kondisi sosial ekonomi orangtua yang 

memadai, maka akan memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan fasilitas 

belajar siswa dengan baik sehingga siswa dapat dengan secara maksimal 

mencapai prestasi belajar. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap 

perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan 

pengembangan, dan dengan berbagai cara yang meliputi daya dan dana sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar anak tersebut.  

Berdasarkan deskripsi data penelitian kondisi sosial ekonomi orangtua siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 secara umum 

adalah dalam kondisi cukup yaitu sebesar 58,33%, hal tersebut ditunjukkan dari 

perolehan pendapatan pokok orangtua yang masuk dalam kategori cukup, kondisi 

lingkungan keluarga siswa dalam kategori baik dan tingkat pengeluaran yang 

masuk dalam kategori cukup tinggi. Dari ketiga indikator kondisi sosial ekonomi 

orang tua siswa ternyata pendapatan orang tua hanya dalam kategori cukup. 
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Kondisi tersebut tentunya cukup memberatkan bagi orangtua untuk dapat 

memenuhi segala kebutuhan fasilitas belajar bagi anak-anaknya. Orang tua siswa 

cenderung mengabaikan kepentingan pendidikan anaknya yang pada akhirnya 

berdampak pada kegiatan belajar siswa yang kurang optimal. Keikutsertaan orang 

tua dalam pelaksanaan pembelajaran anak juga masih kurang. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru kelas masih banyak orang tua 

yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Misalnya pada saat diadakan 

rapat atau diskusi membahas perkembangan anak didik, rencana diadakan study 

tour, rapat pleno masih banyak orang tua siswa yang tidak menghadiri rapat 

tersebut secara langsung dan lebih mengutamakan pekerjaannya sehingga orang 

tua siswa tidak dapat mengetahui informasi secara langsung. Dari penelitian juga 

diketahui bahwa masih banyak siswa yang merasa kurang nyaman  terhadap 

kondisi keluarganya. Hal ini  dikarenakan pada saat belajar dirumah orang tua 

tidak berusaha menciptakan suasana tenang untuk anaknya hal ini dapat diketahui 

dari pertanyaan angket nomor 34 dan 36. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua tersebut dapat membentuk gairah siswa 

dalam belajar. Hal ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang memadai yang 

memungkinkan siswa belajar dengan tenang dari berbagai sumber belajar yang 

dapat disediakan orangtua yang pada akhirnya akan berdampak pada prestasi 

belajar yang dicapainya. Penyediaan fasilitas yang memadai tidak hanya berkaitan 

dengan buku pelajaran sekolah saja melainkan juga faktor penunjang lain yang 

dapat digunakan dalam kegiatan belajar dirumah. 
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SMP Negeri 2 Pringapus telah berusaha untuk membantu siswa yang 

mempunyai kondisi sosial ekonomi kurang baik. Berkaitan dengan kondisi 

ekonomi yang kurang baik di SMP Negeri 2 Pringapus juga memberikan bea 

siswa bagi siswa yang benar-benar tidak mampu yaitu berupa keringanan 

membayar SPP. Selain pihak sekolah, pemerintah juga mempunyai peranan yaitu 

dengan menyediakan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Dengan 

demikian apabila ada siswa yang kondisi sosial ekonomi orang tuanya kurang 

baik tetap dapat belajar dengan baik dan mendapatkan prestasi belajar yang baik.  

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian, saat ini siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2008/2009 telah memiliki prestasi belajar 

yang masuk dalam kategori cukup baik. Hal tersebut dikarenakan para siswa telah 

memiliki motivasi belajar yang cukup serta keberadaan kondisi sosial ekonomi 

orang tua  yang cukup mendukung mengakibatkan siswa mampu melaksanakan 

kegiatan belajar secara baik.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Beberapa hal yang dapat diambil simpulan berdasarkan hasil penelitian ini 

yaitu: 

1. Motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 

2008/2009 saat ini telah cukup tinggi, kondisi sosial ekonomi orang tua 

cukup baik dan prestasi belajar siswa cukup baik.  

2. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar siswa dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi  

siswa SMP Negeri 2 Pringapus, ditunjukkan dari hasil uji F diperoleh Fhitung 

= 25,566 dengan probabilitas = 0,000 < 0,05. Sehingga Ho ditolak yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa dan kondisi 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus. Diantara variabel motivasi 

belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang memberikan pengaruh 

paling dominan adalah variabel motivasi belajar kemudian diikuti oleh 

variabel kondisi sosial ekonomi orang tua. 

3. Secara parsial (sendiri-sendiri) variabel motivasi belajar, berpengaruh  

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus 

tahun pelajaran 2008/2009 yaitu sebesar 17,1 %. Secara parsial (sendiri-

sendiri) kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh  terhadap prestasi 
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belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 

2008/2009 yaitu sebesar 10,9 %. Secara simultan motivasi belajar dan 

kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus dengan 

pengaruh sebesar 45,4%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada siswa sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa hendaknya sering memanfaatkan perpustakaan untuk membaca 

sehingga dapat menambah wawasan siswa, selain itu kegiatan diskusi 

maupun belajar kelompok hendaknya dimanfaatkan secara maksimal  oleh 

siswa sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa. 

2. Bagi orangtua hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

bagi anak misalnya membuatkan ruang belajar khusus bagi anak serta tidak 

melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu saat anak sedang 

belajar. Selain itu hendaknya dapat memprioritaskan kebutuhan belajar 

anaknya dan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting. 

3. Bagi sekolah hendaknya lebih melengkapi buku-buku diperpustakaan 

dengan buku-buku yang terbaru, melengkapi fasilitas internet dan 

memberikan keleluasaan dan pengawasan dalam penggunaannya. Selain itu 

mengadakan komunikasi dengan orang tua secara rutin. 
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Uji Normalitas Data 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60 60 60
59.7833 30.8167 59.3760
8.89885 5.76809 10.07981

.124 .096 .110

.124 .096 .060
-.079 -.072 -.110
.958 .743 .848
.318 .639 .468

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

X1 X2 Y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Uji Linieritas Data 
 

ANOVA Table

4351.100 45 96.691 4.216 .003
1907.748 1 1907,7 83.182 .000

2443.352 44 55.531 2.421 .037

321.083 14 22.935
4672.183 59
1725.733 45 38.350 2.263 .049

714.334 1 714.334 42.152 .000

1011.399 44 22.986 1.356 .274

237.250 14 16.946
1962.983 59

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

X1 * Y

X2 * Y

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
>Error # 7002 
>There appears to be a license for SPSS for Windows, but it is invalid. 
>This command not executed. 
 
>Specific symptom number: 32 
 
 
End of job:  0 command lines  1 errors  0 warnings  1 seconds 
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Regression 
 

Correlations

1.000 .639 .603
.639 1.000 .638
.603 .638 1.000

. .000 .000
.000 . .000
.000 .000 .

60 60 60
60 60 60
60 60 60

Y
X1
X2
Y
X1
X2
Y
X1
X2

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1 X2

 
 
 
 

Model Summaryb

.688a .473 .454 7.44562 1.650
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

ANOVAb

2834.624 2 1417.312 25.566 .000a

3159.923 57 55.437
5994.547 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Coefficientsa

12.588 .485 .576
6.716 .141 .218

.429 .330
1.874 3.433 2.642

.066 .001 .011
.639 .603
.414 .330
.330 .254
.593 .593

1.686 1.686

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficient
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) X1 X2
1

Model

Dependent Variable: Ya. 
 

 
 
 
 
 

-3 -2 -1 0 1 2

Regression Standardized Residual

0

2

4

6

8

10

Fr
eq
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nc

y

Mean = -1.43E-15
Std. Dev. = 0.983
N = 60

Dependent Variable: Y

Histogram
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DESKRIPSI DATA VARIABEL MOTIVASI BELAJAR (X1) 
                    

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 Total 
No. Kode 

Res. Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. 
1 R-01 16 66.67% B 12 60.00% CB 15 75.00% B 7 58.33% CB 9 45.00% CB 59 61.46% CB 
2 R-02 13 54.17% CB 13 65.00% B 12 60.00% CB 6 50.00% CB 12 60.00% CB 56 58.33% CB 
3 R-03 15 62.50% B 13 65.00% B 11 55.00% CB 9 75.00% B 14 70.00% B 62 64.58% B 
4 R-04 18 75.00% B 18 90.00% SB 16 80.00% B 8 66.67% B 14 70.00% B 74 77.08% B 
5 R-05 14 58.33% CB 16 80.00% B 17 85.00% SB 8 66.67% B 12 60.00% CB 67 69.79% B 
6 R-06 16 66.67% B 10 50.00% CB 13 65.00% B 5 41.67% KB 12 60.00% CB 56 58.33% CB 
7 R-07 18 75.00% B 15 75.00% B 14 70.00% B 8 66.67% B 15 75.00% B 70 72.92% B 
8 R-08 16 66.67% B 17 85.00% SB 15 75.00% B 9 75.00% B 14 70.00% B 71 73.96% B 
9 R-09 12 50.00% CB 11 55.00% CB 11 55.00% CB 6 50.00% CB 11 55.00% CB 51 53.13% CB 
10 R-10 12 50.00% CB 10 50.00% CB 14 70.00% B 7 58.33% CB 10 50.00% CB 53 55.21% CB 
11 R-11 14 58.33% CB 16 80.00% B 14 70.00% B 9 75.00% B 12 60.00% CB 65 67.71% B 
12 R-12 16 66.67% B 13 65.00% B 12 60.00% CB 7 58.33% CB 9 45.00% CB 57 59.38% CB 
13 R-13 12 50.00% CB 13 65.00% B 13 65.00% B 11 91.67% SB 11 55.00% CB 60 62.50% B 
14 R-14 11 45.83% CB 12 60.00% CB 13 65.00% B 6 50.00% CB 9 45.00% CB 51 53.13% CB 
15 R-15 21 87.50% SB 16 80.00% B 18 90.00% SB 10 83.33% SB 16 80.00% B 81 84.38% SB 
16 R-16 10 41.67% KB 12 60.00% CB 11 55.00% CB 8 66.67% B 10 50.00% CB 51 53.13% CB 
17 R-17 16 66.67% B 12 60.00% CB 15 75.00% B 10 83.33% SB 12 60.00% CB 65 67.71% B 
18 R-18 22 91.67% SB 16 80.00% B 17 85.00% SB 10 83.33% SB 16 80.00% B 81 84.38% SB 
19 R-19 16 66.67% B 14 70.00% B 15 75.00% B 10 83.33% SB 11 55.00% CB 66 68.75% B 
20 R-20 17 70.83% B 10 50.00% CB 12 60.00% CB 6 50.00% CB 11 55.00% CB 56 58.33% CB 
21 R-21 13 54.17% CB 12 60.00% CB 12 60.00% CB 5 41.67% KB 13 65.00% B 55 57.29% CB 
22 R-22 16 66.67% B 17 85.00% SB 14 70.00% B 10 83.33% SB 10 50.00% CB 67 69.79% B 
23 R-23 17 70.83% B 13 65.00% B 16 80.00% B 8 66.67% B 16 80.00% B 70 72.92% B 
24 R-24 10 41.67% KB 15 75.00% B 11 55.00% CB 6 50.00% CB 12 60.00% CB 54 56.25% CB 
25 R-25 14 58.33% CB 14 70.00% B 16 80.00% B 8 66.67% B 15 75.00% B 67 69.79% B 
26 R-26 14 58.33% CB 11 55.00% CB 11 55.00% CB 7 58.33% CB 12 60.00% CB 55 57.29% CB 
27 R-27 16 66.67% B 14 70.00% B 15 75.00% B 7 58.33% CB 13 65.00% B 65 67.71% B 
28 R-28 11 45.83% CB 15 75.00% B 12 60.00% CB 5 41.67% KB 12 60.00% CB 55 57.29% CB 
29 R-29 12 50.00% CB 15 75.00% B 8 40.00% KB 5 41.67% KB 10 50.00% CB 50 52.08% CB 
30 R-30 13 54.17% CB 11 55.00% CB 15 75.00% B 8 66.67% B 12 60.00% CB 59 61.46% CB 
31 R-31 10 41.67% KB 8 40.00% KB 10 50.00% CB 5 41.67% KB 8 40.00% KB 41 42.71% KB 
32 R-32 16 66.67% B 14 70.00% B 15 75.00% B 10 83.33% SB 11 55.00% CB 66 68.75% B 
33 R-33 18 75.00% B 15 75.00% B 12 60.00% CB 7 58.33% CB 13 65.00% B 65 67.71% B 
34 R-34 12 50.00% CB 13 65.00% B 12 60.00% CB 8 66.67% B 11 55.00% CB 56 58.33% CB 
35 R-35 13 54.17% CB 13 65.00% B 13 65.00% B 6 50.00% CB 10 50.00% CB 55 57.29% CB 
36 R-36 15 62.50% B 11 55.00% CB 12 60.00% CB 8 66.67% B 13 65.00% B 59 61.46% CB 
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37 R-37 15 62.50% B 11 55.00% CB 12 60.00% CB 8 66.67% B 14 70.00% B 60 62.50% B 
38 R-38 12 50.00% CB 12 60.00% CB 9 45.00% CB 6 50.00% CB 10 50.00% CB 49 51.04% CB 
39 R-39 13 54.17% CB 11 55.00% CB 13 65.00% B 5 41.67% KB 10 50.00% CB 52 54.17% CB 
40 R-40 16 66.67% B 13 65.00% B 12 60.00% CB 6 50.00% CB 10 50.00% CB 57 59.38% CB 
41 R-41 13 54.17% CB 10 50.00% CB 11 55.00% CB 5 41.67% KB 11 55.00% CB 50 52.08% CB 
42 R-42 14 58.33% CB 10 50.00% CB 13 65.00% B 7 58.33% CB 13 65.00% B 57 59.38% CB 
43 R-43 15 62.50% B 11 55.00% CB 11 55.00% CB 6 50.00% CB 11 55.00% CB 54 56.25% CB 
44 R-44 17 70.83% B 16 80.00% B 15 75.00% B 8 66.67% B 16 80.00% B 72 75.00% B 
45 R-45 14 58.33% CB 13 65.00% B 13 65.00% B 7 58.33% CB 13 65.00% B 60 62.50% B 
46 R-46 14 58.33% CB 12 60.00% CB 15 75.00% B 7 58.33% CB 8 40.00% KB 56 58.33% CB 
47 R-47 14 58.33% CB 14 70.00% B 11 55.00% CB 8 66.67% B 12 60.00% CB 59 61.46% CB 
48 R-48 12 50.00% CB 14 70.00% B 17 85.00% SB 8 66.67% B 8 40.00% KB 59 61.46% CB 
49 R-49 9 37.50% KB 13 65.00% B 12 60.00% CB 8 66.67% B 11 55.00% CB 53 55.21% CB 
50 R-50 19 79.17% B 13 65.00% B 16 80.00% B 9 75.00% B 14 70.00% B 71 73.96% B 
51 R-51 10 41.67% KB 7 35.00% KB 8 40.00% KB 5 41.67% KB 8 40.00% KB 38 39.58% KB 
52 R-52 13 54.17% CB 12 60.00% CB 12 60.00% CB 5 41.67% KB 11 55.00% CB 53 55.21% CB 
53 R-53 13 54.17% CB 13 65.00% B 12 60.00% CB 7 58.33% CB 11 55.00% CB 56 58.33% CB 
54 R-54 17 70.83% B 13 65.00% B 13 65.00% B 8 66.67% B 16 80.00% B 67 69.79% B 
55 R-55 17 70.83% B 15 75.00% B 16 80.00% B 7 58.33% CB 16 80.00% B 71 73.96% B 
56 R-56 18 75.00% B 17 85.00% SB 18 90.00% SB 10 83.33% SB 17 85.00% SB 80 83.33% SB 
57 R-57 13 54.17% CB 12 60.00% CB 12 60.00% CB 6 50.00% CB 9 45.00% CB 52 54.17% CB 
58 R-58 16 66.67% B 14 70.00% B 14 70.00% B 7 58.33% CB 12 60.00% CB 63 65.63% B 
59 R-59 13 54.17% CB 10 50.00% CB 11 55.00% CB 5 41.67% KB 10 50.00% CB 49 51.04% CB 
60 R-60 13 54.17% CB 14 70.00% B 13 65.00% B 6 50.00% CB 12 60.00% CB 58 60.42% CB 

Rata-rata 14.42 60.07% CB 13.00 65.00% B 13.18 65.92% B 7.28 60.69% CB 11.90 59.50% CB 59.78 62.27% CB 
Distribusi Frekuensi 

Sangat baik 2 4 5 8 1 3 
Baik 25 32 28 19 19 22 
Cukup baik 28 22 25 23 36 33 
Kurang baik 5   2   2   10   4   2 

 
Distribusi Persentase 

Sangat baik 3.33% 6.67% 8.33% 13.33% 1.67% 5.00% 
Baik 41.67% 53.33% 46.67% 31.67% 31.67% 36.67% 
Cukup baik 46.67% 36.67% 41.67% 38.33% 60.00% 55.00% 
Kurang baik 8.33%   3.33%   3.33%   16.67%   6.67%   3.33% 

 
 

DESKRIPSI DATA VARIABEL KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA (X2) DAN PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA (Y) 



 

 

106 

                
Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua (X2) 

I-1 I-2 I-3 Total 
Prestasi Belajar 

Ekonomi (Y) No. Kode Res. 
Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. Skor % Krit. Nilai Krit. 

1 R-01 6 37.50% KB 15 75.00% B 11 68.75% B 32 61.54% CB 58.75 C 
2 R-02 6 37.50% KB 10 50.00% CB 11 68.75% B 27 51.92% CB 47.38 K 
3 R-03 6 37.50% KB 14 70.00% B 11 68.75% B 31 59.62% CB 73.25 B 
4 R-04 6 37.50% KB 11 55.00% CB 9 56.25% CB 26 50.00% CB 65.75 C 
5 R-05 7 43.75% CB 12 60.00% CB 13 81.25% SB 32 61.54% CB 67.50 C 
6 R-06 7 43.75% CB 13 65.00% B 10 62.50% B 30 57.69% CB 61.56 C 
7 R-07 6 37.50% KB 16 80.00% B 12 75.00% B 34 65.38% B 67.50 C 
8 R-08 8 50.00% CB 15 75.00% B 11 68.75% B 34 65.38% B 65.00 C 
9 R-09 9 56.25% CB 14 70.00% B 9 56.25% CB 32 61.54% CB 55.63 C 
10 R-10 5 31.25% KB 12 60.00% CB 8 50.00% CB 25 48.08% CB 34.38 K 
11 R-11 6 37.50% KB 15 75.00% B 11 68.75% B 32 61.54% CB 59.25 C 
12 R-12 8 50.00% CB 9 45.00% CB 8 50.00% CB 25 48.08% CB 54.69 K 
13 R-13 8 50.00% CB 11 55.00% CB 12 75.00% B 31 59.62% CB 71.25 B 
14 R-14 6 37.50% KB 11 55.00% CB 7 43.75% CB 24 46.15% CB 45.63 K 
15 R-15 11 68.75% B 17 85.00% SB 12 75.00% B 40 76.92% B 75.00 B 
16 R-16 6 37.50% KB 10 50.00% CB 10 62.50% B 26 50.00% CB 53.13 K 
17 R-17 9 56.25% CB 12 60.00% CB 13 81.25% SB 34 65.38% B 61.25 C 
18 R-18 6 37.50% KB 14 70.00% B 10 62.50% B 30 57.69% CB 78.75 B 
19 R-19 8 50.00% CB 12 60.00% CB 10 62.50% B 30 57.69% CB 67.00 C 
20 R-20 8 50.00% CB 9 45.00% CB 9 56.25% CB 26 50.00% CB 36.88 K 
21 R-21 7 43.75% CB 10 50.00% CB 9 56.25% CB 26 50.00% CB 46.25 K 
22 R-22 13 81.25% SB 16 80.00% B 12 75.00% B 41 78.85% B 68.75 C 
23 R-23 9 56.25% CB 11 55.00% CB 10 62.50% B 30 57.69% CB 67.00 C 
24 R-24 7 43.75% CB 9 45.00% CB 6 37.50% KB 22 42.31% KB 51.75 K 
25 R-25 11 68.75% B 17 85.00% SB 13 81.25% SB 41 78.85% B 62.50 C 
26 R-26 12 75.00% B 8 40.00% KB 9 56.25% CB 29 55.77% CB 61.88 C 
27 R-27 11 68.75% B 13 65.00% B 15 93.75% SB 39 75.00% B 58.75 C 
28 R-28 6 37.50% KB 11 55.00% CB 7 43.75% CB 24 46.15% CB 33.44 K 
29 R-29 8 50.00% CB 11 55.00% CB 8 50.00% CB 27 51.92% CB 40.31 K 
30 R-30 12 75.00% B 16 80.00% B 12 75.00% B 40 76.92% B 63.25 C 
31 R-31 4 25.00% KB 9 45.00% CB 7 43.75% CB 20 38.46% KB 52.19 K 
32 R-32 12 75.00% B 16 80.00% B 14 87.50% SB 42 80.77% B 67.00 C 
33 R-33 8 50.00% CB 13 65.00% B 13 81.25% SB 34 65.38% B 61.25 C 
34 R-34 9 56.25% CB 12 60.00% CB 14 87.50% SB 35 67.31% B 57.50 C 
35 R-35 6 37.50% KB 13 65.00% B 9 56.25% CB 28 53.85% CB 61.88 C 
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36 R-36 7 43.75% CB 12 60.00% CB 12 75.00% B 31 59.62% CB 70.75 B 
37 R-37 11 68.75% B 17 85.00% SB 12 75.00% B 40 76.92% B 73.25 B 
38 R-38 5 31.25% KB 11 55.00% CB 9 56.25% CB 25 48.08% CB 54.38 K 
39 R-39 4 25.00% KB 14 70.00% B 12 75.00% B 30 57.69% CB 57.50 C 
40 R-40 12 75.00% B 8 40.00% KB 8 50.00% CB 28 53.85% CB 51.25 K 
41 R-41 8 50.00% CB 9 45.00% CB 7 43.75% CB 24 46.15% CB 41.25 K 
42 R-42 6 37.50% KB 15 75.00% B 12 75.00% B 33 63.46% B 66.25 C 
43 R-43 6 37.50% KB 10 50.00% CB 11 68.75% B 27 51.92% CB 50.63 K 
44 R-44 11 68.75% B 14 70.00% B 13 81.25% SB 38 73.08% B 60.00 C 
45 R-45 12 75.00% B 15 75.00% B 12 75.00% B 39 75.00% B 59.69 C 
46 R-46 8 50.00% CB 12 60.00% CB 13 81.25% SB 33 63.46% B 59.50 C 
47 R-47 7 43.75% CB 9 45.00% CB 8 50.00% CB 24 46.15% CB 61.56 C 
48 R-48 8 50.00% CB 12 60.00% CB 10 62.50% B 30 57.69% CB 63.75 C 
49 R-49 8 50.00% CB 12 60.00% CB 10 62.50% B 30 57.69% CB 67.50 C 
50 R-50 6 37.50% KB 16 80.00% B 13 81.25% SB 35 67.31% B 62.75 C 
51 R-51 6 37.50% KB 10 50.00% CB 8 50.00% CB 24 46.15% CB 53.94 K 
52 R-52 6 37.50% KB 12 60.00% CB 9 56.25% CB 27 51.92% CB 59.38 C 
53 R-53 5 31.25% KB 8 40.00% KB 8 50.00% CB 21 40.38% KB 51.25 K 
54 R-54 7 43.75% CB 12 60.00% CB 14 87.50% SB 33 63.46% B 58.75 C 
55 R-55 10 62.50% B 13 65.00% B 11 68.75% B 34 65.38% B 70.75 B 
56 R-56 14 87.50% SB 15 75.00% B 15 93.75% SB 44 84.62% SB 80.75 B 
57 R-57 7 43.75% CB 10 50.00% CB 7 43.75% CB 24 46.15% CB 56.56 C 
58 R-58 8 50.00% CB 12 60.00% CB 13 81.25% SB 33 63.46% B 58.25 C 
59 R-59 5 31.25% KB 11 55.00% CB 10 62.50% B 26 50.00% CB 60.94 C 
60 R-60 10 62.50% B 13 65.00% B 14 87.50% SB 37 71.15% B 58.75 C 

Rata-rata 7.90 49.38% CB 12.32 61.58% CB 10.60 66.25% B 30.82 59.26% CB 59.38 C 
Distribusi Frekuensi 

Sangat baik 2 3 14 1 0 
Baik 12 22 25 21 8 
Cukup baik 24 32 20 35 35 
Kurang baik 22   3   1   3 17 

Distribusi Persentase  
Sangat baik 3.33% 5.00% 23.33% 1.67% 0.00% 
Baik 20.00% 36.67% 41.67% 35.00% 13.33% 
Cukup baik 40.00% 53.33% 33.33% 58.33% 58.33% 
Kurang baik 36.67%   5.00%   1.67%   5.00% 28.33% 
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DAFAR NAMA RESPONDEN 

    
No Nama  No Nama 
1 Fajar Nur Rohim 31 Edi Purwanto 
2 Diki Listiyawan 32 Johan Ali Asari 
3 Listiyanti 33 Suparten Abdullah 
4 Tri Umi Yulianti 34 Eko Setiyawan 
5 Siti Futikhatur R 35 Khilmi Andriyani 
6 Ujang Andri Cahyono 36 Miftakhul Imam 
7 Santi Tri Yulia 37 Lia Budi L 
8 Ndaru Dariyono 38 Umi Roviatul Addawiyah 
9 Uky Anggi P 39 Fatmala Sari 
10 Hafidh Arrazy 40 Nasiul Anhar 
11 Supriyadi 41 Dewi Sumiyani 
12 Bayu Setyanto 42 Lilis Nur Indah Sari 
13 Dian Abdul Rafiq 43 Ibnu Safrudin 
14 Supardiyanto 44 Iga Novia Ningtyas 
15 Alfi Fajriyatul Hanifah 45 Riyana 

16 
Muhammad Auli 
salafuddin 46 Nofi Fatmawati 

17 Devi Ratnasari 47 M.Khafid Hasyim 
18 Suliyah 48 Ludhin Fitria N 
19 Robiyatul Adawiyah 49 Aldi Kurniawan 
20 Heri setiyawan 50 Tri Budi Anto 
21 Teguh T 51 Ahmad Safi'i 
22 Wiwid Wijayanti 52 Ely Laras Wati 
23 Pariyati 53 Mugiyanti 
24 Tarwiyah 54 Verlis Y 
25 Fazuka Bernatama 55 Retno Sari 
26 Wahyu Wulan Sari 56 Yeni Setiyani 
27 Dwi santi 57 Budi Setyo C 
28 Sundari 58 Nuruddin 
29 Awaliiya Ulfa Umami 59 Riskiana Kurniasar 
30 Supriyati 60 Theresia Dwi M 
        

 


