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Kata Kunci : Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua, Prestasi Belajar 
 

 Proses belajar tidak lepas dari kebutuhan sarana dan prasarana atau 
peralatan dan perlengkapan belajar. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan belajar 
anak dapat terpenuhi dengan baik apabila keadaan ekonomi orang tua juga baik. 
Dengan peralatan dan perlengkapan belajar yang lengkap dan modern maka 
diharapkan proses belajar siswa didik atau anak berjalan dengan baik, sehingga 
berdampak langsung pada prestasi belajarnya. 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPS SMA N 1 
Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009, (2) Bagaimana 
prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 1 Karang Tengah 
Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009, (3) Adakah pengaruh antara kondisi 
sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS 
SMA N 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kondisi 
sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPS SMA N 1 Karang Tengah 
Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009, (2) Untuk mengetahui prestasi 
belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N pengaruh antara kondisi sosial 
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 
1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

Populasi penelitian ini adalah siswa SMA N 1 Karang Tengah Demak 
yaitu kelas XII IPS dengan jumlah 122 siswa. Sedangkan untuk sampelnya 
sebanyak 55  siswa. Pengambilan sampel ini menggunakan random sampling. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan menggunakan metode 
bantu yaitu metode dokumentsi dan metode wawancara. Data yang dikumpulkan 
dianalisis dengan teknik deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua 
termasuk dalam kategori rendah (54,55%). Prestasi belajar sosiologi siswa kelas 
XII IPS SMA N 1 Karang Tengah Demak termasuk dalam kategori cukup 
(78,18%). Ada pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua 
terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 1 Karang Tengah 
Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

Saran yang diberikan adalah prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 
banyak faktor yang salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua, maka 
masih perlu orang tua untuk mencukupi kebutuhan belajar siswa untuk dapat 
meningkatkan prestasi belajar anaknya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan modal sosial yang strategis 

dan realistis dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan 

pembangunan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan banyaknya material yang 

dimiliki, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap 

pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi, baik 

sekolah negeri maupun swasta, formal maupun informal. Semua itu merupakan 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, 

sehingga mampu mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta dapat duduk sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.  

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 27 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan berakhlak mulia. 
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Bagi manusia, pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas 

hidup, memperbesar pemenuhan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan 

keterbelakangan. Melalui pendidikan pula manusia dapat membuka tabir 

kehidupan, sekaligus menempatkan dirinya sebagai subyek perubahan dari 

kultural maupun struktural. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya pendidikan merupakan proses belajar yang tidak terbatas waktunya 

dan merupakan usaha untuk pencapaian kepuasan diri, harga diri serta aktualisasi 

diri. 

Dalam rangka meningkatkan status seseorang yang berkaitan dengan 

kecakapan dan pemahaman ilmu yang didapat, sekolah merupakan sarana yang 

diharapkan mampu memenuhi tuntutan tersebut, karena ciri khusus dari sekolah 

adalah menyediakan dengan sengaja kondisi yang membantu jenis belajar yang 

diinginkan. Dengan bersekolah kemungkinan keberhasilan seseorang dalam 

belajar menyebabkan diperolehnya pengakuan dari lingkungan atas kemampuan 

yang dimiliki. 

Keberhasilan proses belajar seseorang tidak mutlak bergantung di sekolah. 

Keluarga sebagai salah satu tri pusat pendidikan juga ikut memegang peranan 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Keluarga merupakan lingkungan 

pertama bagi anak, karena di lingkungan keluargalah anak pertama-tama 

mendapat pengaruh sadar. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar bagi 

perkembangan anak berikutnya, sehingga anak dapat berkembang dengan baik. 

Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan serta belajar tentang semua hal, baik pengetahuan, percakapan dan 
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sebagainya. Oleh karena itu, orang tua harus mampu mengarahkan, membantu 

mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki anak sehingga anak dapat 

berprestasi dengan baik. 

Selain relasi antar anggota keluarga yang harmonis dan cara orang tua 

dalam mendidik anak, keadaan sosial ekonomi keluarga juga ikut menentukan 

prestasi belajar anak. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu 

menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan pendidikan anak dan anggota 

keluarga. Rangsangan untuk dapat ditiru anak-anak dari anggota keluarga yang 

berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal 

ini akan lebih tampak perbedaan perkembangan pendidikan bagi anak yang hidup 

di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik (Suhendro 1995: 116). 

Proses belajar tidak lepas dari kebutuhan sarana dan prasarana atau 

peralatan dan perlengkapan belajar. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan belajar 

anak dapat terpenuhi dengan baik apabila keadaan ekonomi orang tua juga baik. 

Dengan peralatan dan perlengkapan belajar yang lengkap dan modern, maka 

diharapkan proses belajar siswa didik atau anak dapat berjalan dengan baik, 

sehingga berdampak langsung pada prestasi belajarnya. Oleh karena itu, penulis 

mempunyai anggapan bahwa keluarga mempunyai hubungan yang erat dalam 

menciptakan situasi yang dapat mendorong prestasi belajar siswa. Dari uraian 

tersebut di atas, maka akan dikaji seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi 

keluarga terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 



 

 

4

1.2       IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yaitu, keadaan sosial ekonomi keluarga berkaitan dengan 

kemampuan orang tua untuk menyediakan fasilitas belajar bagi anaknya. Apakah 

keadaan sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi prestasi belajar seorang 

siswa? 

1.3       PERUMUSAN MASALAH 

Agar masalah dalam penelitian dapat terjawab dengan baik, maka masalah 

tersebut harus dirumuskan dengan jelas. Adapun perumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPS 

SMA N 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 

2008/2009? 

2. Bagaimana prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N I 

Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009? 

3. Adakah pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi 

belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 1 Karang Tengah 

Kaupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009? 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah 

yang dikemukakan di atas. Adapun tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPS 

SMA N I Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 
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2. Untuk mengetahui prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 

I Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N I Karang 

Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Untuk menambah wawasan khasanah dunia pendidikan, 

khususnya mengenai prestasi belajar sosiologi yang ditinjau dari 

kondisi sosial ekonomi keluarga. 

b. Untuk menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan 

pengembangan pada penelitian di masa mendatang. 

2. Manfaat praktis : 

  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar sosiologi yaitu kondisi 

sosial ekonomi orang tua, sehingga diharapkan para guru dan 

orang tua dapat lebih bijaksana dalam mendidik anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa/Keluarga 

2.1.1.  Orang Tua  

a. Pengertian orang tua 

Yang dimaksud dengan orang tua menurut Tamrin Nasution ( dalam 

Murtini 1990:10) ialah setiap orang yang bertanggung jawab dalam satu 

keluarga/rumah tangga, yang dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut ibu 

bapak. 

  Hubungan orang tua dengan anak dalam penelitian ini adalah 

peranan/fungsi orang tua sebagai pelindung, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi, 

dan penanggung jawab pendidikan anak-anaknya. Menurut Amrose (dalam 

Murtini 1990:10) keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua 

orang/lebih yang mempunyai ikatan batin, ikatan darah adopsi/perkawinan. 

Menurut Subandiroso (dalam Murtini 1990:10), keluarga adalah kelompok 

manusia terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak termasuk 

juga anak yang diangkat (adopsi) serta anak tiri yang dianggap sebagai anak 

kandung. 

Bertitik tolak dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1) Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah,ibu 

dan anak 

2) Hubungan sosial antar anggota keluarga bersifat relatif tetap dan 

didasarkan atas ikatan darah, perkawinan/adopsi. 
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3) Hubungan antara anggota keluarga dijiwai dengan rasa kasih sayang dan 

rasa tanggung jawab. 

b. Peranan keluarga terhadap perkembangan anak 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama yang dikenalkan 

kepada anak atau dapat dikatakan bahwa seorang anak mengenal kehidupan sosial 

itu pertama-tama di dalam lingkungan keluarga. Adanya interaksi antar anggota 

keluarga yang satu dengan yang lain menyebabkan seorang anak menyadari akan 

dirinya, bahwa ia berfungsi sebagai individu dan juga makhluk sosial. Sebagai 

individu dia harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi untuk 

kelangsungan hidupnya di dunia ini. Sebagai makhluk sosial, dia harus 

menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama yaitu, saling tolong menolong dan 

mempelajari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Adat-istiadat tersebut 

yang memperkenalkan adalah orang tuanya yang nantinya dimiliki oleh anak itu 

sehingga dengan demikian perkembangan seorang anak dalam keluarga itu sangat 

ditentukan oleh kondisi situasi keluarga dan pengalaman-pengalaman yang 

dimiliki orang tuanya. Sehingga di dalam kehidupan masyarakat akan kita jumpai 

perkembangan anak yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda (Ahmadi 2004 

: 91). 

Adapun faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak itu 

dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : 

1).  Faktor Keutuhan Keluarga. 

Salah satu faktor utama yang lain yang mempengaruhi 

perkembangan sosial anak adalah faktor keutuhan keluarga. Yang 



 

 

8

dimaksud dengan faktor keutuhan keluarga itu terutama ditekankan kepada 

strukturnya, yaitu keluarga yang masih lengkap, ada ayah, ibu, dan anak. 

Di samping keutuhan keluarga yang berbentuk struktur-struktur tersebut, 

yang diperlukan pula adalah keutuhan interaksi hubungan antara anggota 

satu dengan anggota lain. 

2).  Sikap Dan Kebiasaan-kebiasaan Orang Tua. 

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-

anak tidak hanya terbatas pada situasi sosial ekonomi, atau kebutuhan 

struktur dan interaksinya, akan tetapi yang cara-cara dan sikap-sikap 

dalam pergaulannya memegang peranan penting di dalam perkembangan 

sosial anak-anak mereka. Jadi, misalnya orang tua yang selalu bersikap 

otoriter, yaitu memaksakan kehendaknya kepada anak-anak mereka, maka 

anak-anak itu akan berkembang menjadi manusia pasif, tak berinisiatif, 

kurang percaya pada diri sendiri, dan bersikap ragu-ragu.Tetapi kalau 

orang tua dalam keluarga itu bertindak demokrasi, maka berakibat pada 

perkembangan anak-anak mereka; mereka akan menjadi anak yang penuh 

dengan inisiatif, giat dan rajin, mempunyai rasa tanggung jawab, dan 

percaya pada diri sendiri. Dari dua contoh ini dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya anak-anak tersebut dalam kehidupan keluarganya selalu 

mengimitasi, mengidentifikasi sikap dan kebiasaan-kebiasaan orang tua 

tersebut, kemudian menjadi sikap dan kebiasaan yang dimiliki oleh anak.  

Dalam penelitian ini orang tua/keluarga diasumsikan berdasarkan 

kesimpulan di atas. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang 
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mewarnai pribadi anak. Di dalam keluarga akan ditanamkan nilai-nilai 

hidup yang positif dan akhirnya akan dipakai oleh anak dalam pedoman 

bermasyarakat. Kaitannya dengan pendidikan, anak akan dipengaruhi oleh 

kondisi keluarga (Ahmadi 2004: 92). 

2.1.2        Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi orang tua dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 

yang memiliki kelebihan, yaitu kecerdasan dan hati nurani. Oleh karena 

itu, manusia itu sendiri berusaha memnuhi kebutuhan hidup dengan cara 

berhubungan dengan manusia lain, demi tercapainya kebutuhan dalam diri 

manusia.  

Dalam kehidupan manusia akan mencakup kehidupan social, 

ekonomi dan budaya. Pada masyarakat tertentu akan mengadakan 

hubungan sosial atau interaksi dengan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah keadaan atau kenyataan 

yang terlihat atau terasakan oleh indra manusia tentang keadaan orang tua 

dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

(Depdikkbud, 1994:454). Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai 

peranan terhadap perkembangan anak, misalnya keluarga yang 

perekonomiannya cukup menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi 
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oleh anak di dalam keluarganya akan lebih luas, sehingga ia dapat 

kesempatan yang lebih luas dalam memperkenalkan macam-macam 

kecakapan, yang mana kecakapan-kecakapan tersebut tidak mungkin dapat 

dikembangkan kalau tidak ada alat-alatnya. Misalnya, seorang yang 

berbakat seni musik tidak dapat mengembangkan bakatnya kalau tidak ada 

alat-alat musiknya. Hubungan sosial antara anak-anak dan orang tuanya itu 

ternyata berlainan juga corak-coraknya; misalnya keluarga yang 

ekonominya cukup, hubungan antara orang tua dan anak akan lebih baik, 

sebab orang tua tidak ditekankan di dalam mencukupi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya, sehingga perhatiannya dapat dicurahkan kepada 

anak-anak mereka. Secara umum pendapat di atas itu adalah benar, tapi 

perlu diingat bahwa sebenarnya status ekonomi keluarga bukanlah satu-

satunya faktor yang menetukan perkembangan anak di dalam prestasi 

belajarnya (Ahmadi 2004 :91). 

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan sosial ekonomi keluarga yang utama adalah usaha keluarga 

untuk dapat memenuhi kebutuhan sehingga mencapai kemakmuran. 

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani (material) dan 

kebutuhan rokhani (spiritual). Pemenuhan tersebut harus dilakukan dalam 

keadaaan sumber-sumber yang dimiliki terbatas dihadapkan dengan 

kebutuhan yang alternatif. Kondisi sosial ekonomi orang tua dalam 

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

yaitu adanya kebutuhan keluarga yang tidak terbatas, baik jumlah maupun 
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kualitsanya, dan jumlah sumber-sumber yang dimiliki untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut (pendapatan) (Ahmadi 2004: 45). 

2) Kebutuhan Orang Tua 

Secara alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya. 

Kebutuhan manusia tidak terbatas baik jumlah maupun jenisnya. Semakin 

tinggi taraf  hidup (kemampuan ekonomi) seseorang, semakin tinggi pula 

kualitas dan kuantitas kebutuhannya. Untuk itu dibutuhkan pula 

kemampuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Segala hal 

yang diuraikan di atas juga berlaku bagi orang tua atau keluarga. Orang tua 

atau keluarga dikatakan sejahtera apabila di dalam keluarga tersebut 

terpenuhi semua kebutuhannya, keselamatannya, ketentramannya dan 

kemakmurannya, baik lahir maupun batin.  

Kesejahteraan batin pencapaiannya harus dengan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohaniah, antara lain kebutuhan akan 

pendidikan sehingga semakin tinggi tingkat ekonomi orang tua atau 

keluarga akan semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang ingin diraih. 

Kalau kondisi ini dapat dirasakan oleh anak dan anak mendapatkan 

bimbingan yang benar, maka akan dapat menumbuhkan prestasi yang 

lebih baik (Ahmadi 2004:40). 

3) Pendapatan Orang Tua 

Pendapatan adalah dasar dari penghidupan. Besarnya pendapatan 

akan menentukan jumlah kebutuhan yang hendak dipuaskan. Sejumlah 

kebutuhan yang telah dipuaskan merupakan pola konsumsi yang telah 
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berhasil dicapai akan menentukan tingkat hidup.Besarnya tingkat hidup 

tergantung dari pendapatan riil yang diterima seseorang. Perbedaan 

pendapatan riil yang ada pada setiap keluarga akan menentukan golongan 

sosial ekonomi keluarga. 

Menurut Aristoteles, golongan sosial ekonomi keluarga dan 

masyarakat suatu negara dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Mereka yang kaya sekali (golongan sosial ekonomi tinggi) 

2.  Mereka yang berada di tengah (golongan sosial ekonomi menengah) 

3. Mereka yang melarat (golongan sosial ekonomi rendah) 

Berdasarkan golongan tersebut dapat diketahui bahwa sejak dahulu 

sampai sekarang sudah diakui adanya tingkatan-tingkatan golongan sosial 

ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada tingkat pendapatan, 

kepemilikan sesuatu yanga patut dihargai baik yang berupa uang, benda-

benda yang bernilai ekonomis, tanah, dan kekuasaan/ilmu pengetahuan 

(tingkat pendidikan). 

Antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan 

mempunyai keterkaitan yang erat. Tingkat pendidikan yang tinggi 

memerlukan dana yang memadai. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan adanya seseorang yang berhasil dalam pendidikannya 

berlatar belakang sosial ekonomi  yang rendah (Ahmadi 2004: 41). 
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2.2. Tinjauan Prestasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Prestasi Belejar 

a. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atas ketrampilan 

yang dikembangkan  oleh mata pelajaran yang ditujukan oleh nilai 

tes. 

b. Prestasi belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar (Purwanto 1990:84). 

Kita ketahui bahwa belajar itu suatu proses interaksi dengan 

lingkungannya. Maksud proses interaksi adalah proses internalisasi dari sesuatu 

ke dalam diri pelajar yang dilakukan secara afektif, dengan segenap indranya. 

Dalam proses intenalisasi, dilakukan secara afektif dimaksudkan agar siswa dapat 

mengintegrasikan dengan pihak-pihak yang ada di luar individu sehingga terdapat 

perubahan pada individu itu. Dimana perubahan itu menurut bloom disebut 

perubahan status abilitas yang meliputi 3 ranah, meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik (Sutrisno, Rustopo 1994:135). Dengan kata lain perubahan 

tersebut dikarenakan proses belajar mengajar antara individu, bahan pelajaran, dan 

bahan lain yang disebut input, dan menghasilkan output yakni siswa mendapatkan 

hasil belajar yang disebut prestasi belajar, sebagaimana yang dimaksud dalam 

tujuan pembelajaran.  

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan prestasi belajar adalah 

kemampuan yang di dapatkan siswa setelah mengikuti prestasi belajar mengajar, 

dan hasilnya tersebut berupa tingkah laku positif, yang direfleksikan dalam wujud 

nilai siswa. 
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Teori Belajar : 

1. Teori Koneksionisme 

Pencetus teori ini adalah E.L Throndike, teori ini mempunyai 

doktrik pokok yakni hubungan antara stimulus dan respon, 

asosiasi-asosiasi dibuat antara kesan-kesan pengadaaan dan 

dorongan-dorongan untuk berbuat (Hamalik 2001:44). 

2. Teori Kondisioning Operan 

Tokoh terkenal teori operan kondisioning ini adalah B.F Skkiner. 

Proses belajar menurut Skkiner adalah bahwa respon yang timbul 

dalam proses belajar disebutnya ” operan responce ”. Respon itu 

ada lebih dulu, baru kemudiaan diikuti oleh stimulus tertentu 

(Darsono 2000:13). 

Dari kedua teori belajar di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

belajar mencakup dua komponen yaitu respon dan stimulus yang 

mendorong seseorang untuk berbuat. 

2.2.2  Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (1995:10) pada dasarnya prestasi belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu : 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri siswa 

itu sendiri. Faktor itu meliputi : 
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a) Kondisi fisiologis 

Kondisi ini berkaitan dengan fisik siswa yaitu panca indra, 

cacat tubuh dan kesehatan. Panca indra yang terdiri dari penglihatan 

dan pendengaran merupakan faktor penting dalam belajar. 

b) Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar antara lain meliputi : 

1. Intelegensi  

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari: 

a. Kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru secara tepat dan efektif. 

b. Mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif. 

c. Mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Jadi 

intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

2. Kecerdasan  

 Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh 

terhadap prestasi siswa. Seorang siswa yang mempunyai 

kecerdasan di atas rata-rata secara potensial dapat mencapai 

prestasi yang tinggi. 

3. Bakat  

 Bakat adalah kemampuan potensial yaitu kemampuan yang 

masih dapat berkembang bila mendapat perangsang dan 
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kesempatan yang baik (Bambang 1995: 12). Kalau diberi 

kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi 

kecakapan yang nyata. 

4. Motivasi  

 Menurut Nasution (1972: 24) motivasi berarti 

membangkitkan motif-motif dalam individu dan memberikan 

kesempatan, sehingga individu tersebut mau melakukan apa 

yang harus dilakukan. Motif adalah daya dalam seseorang yang 

mendorong untuk melakukan sesuatu.  

 Motivasi merupakan dorongan yang mendasari dan 

mempengaruhi setiap usaha seseorang untuk mencapai tujuan. 

Kaitannya dengan belajar, siswa harus mempunyai dorongan 

yang kuat agar potensi yang dicapai tinggi. Dengan kata lain, 

jika belajar disertai dengan belajar yang tinggi, besar 

kemungkinan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik 

dibanding kelompok dengan motivasi yang rendah. 

5. Kemampuan kognitif 

 Kemampuan kognitif individu sangat erat kaitannya dengan 

tingkat intelegensinya, karena semakin tinggi tingkat 

intelegensinya maka semakin tinggi pula kemampuan 

kognitifnya dan semakin rendah tingkat intelegensinya maka 

semakin rendah pula tingkat kemampuan kognitifnya. 
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 Meskipun perkembangan dunia pendidikan sangat pesat, 

namun peran kemampuan kognitif tetap dianggap penting, 

karena dengan perkembangan berarti ada ilmu pengetahuan 

baru yang harus dikuasai. Kemampuan kognitif tersebut 

meliputi persepsi, ingatan, dan berfikir. 

2) Faktor eksternal 

Menurut Slameto (1995:15) faktor eksternal adalah faktor-

faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a).  Faktor yang datang dari sekolah 

1. Interaksi guru dengan murid 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa menyebabkan 

proses belajar mengajar kurang lancar dan siswa merasa jauh 

dengan guru. 

2.  Cara penyajian atau metode mengajar 

Guru yang menggunakan beberapa metode dapat membantu 

meningkatkan minat serta motivasi siswa untuk belajar. 

3. Metode pendidikan 

Jumlah siswa yang masuk makin banyak, maka jumlah alat-alat 

yang diperlukan untuk kelancaran belajar makin besar. 

4. Kurikulum 

Sistem instruksional sekarang menghendaki proses 

pembelajaran yang meningkatkan kebutuhan anak. Guru perlu 
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mendalami siswa dengan baik dan mempunyai perencanaan 

agar dapat melayani belajar secara individual. 

5. Keadaan gedung 

Banyaknya siswa dalam satu kelas disesuaikan dengan 

kemampuan gedung. 

6. Waktu sekolah 

Karena banyaknya jumlah siswa dan penambahan gedung yang 

kurang mencukupi, akibatnya banyak siswa yang masuk sore 

hingga daya serap menjadi kurang. 

7. Metode belajar 

Metode belajar yang baik adalah setiap hari dengan pembagian 

waktu  yang tepat antara belajar dengan bermain serta istirahat. 

b).  Faktor yang datang dari masyarakat 

Faktor yang datang dari masyarakat meliputi : 

1. Media massa 

Anak sering membaca buku pelajaran sehingga lupa akan 

tugas-tugas belajar. 

2. Teman bergaul 

Untuk mengembangkan sosialisasinya anak perlu bergaul 

dengan teman lainnya tapi perlu memilih teman yang dianggap 

baik. 
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3. Cara hidup lingkungan 

Cara hidup lingkungan sekitar besar pengaruhnya pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

c) Faktor yang datang dari keluarga 

Faktor yang datang dari keluarga meliputi : 

1. Cara mendidik 

Orang tua yang terlalu memanjakan anak membentuk anak 

kurang bertanggung jawab. Anak dididik sesuai dengan masa-

masa pertumbuhan. 

2. Suasana rumah 

Hubungan keluarga yang kurang harmonis, menyebabkan anak 

kurang bersemangat dalam belajar. Suasana yang akrab dan 

penuh dengan kasih sayang memotivasi anak dalam belajar di 

rumah. 

3. Pengertian orang tua 

Orang tua harus mengerti waktu belajar anak sehingga mereka 

tidak terganggu dan merasa selalu diperhatikan. Selain itu juga 

berusaha membantu kesulitan anak dalam belajar di rumah. 

4. Kondisi ekonomi keluarga 

Anak dalam belajar memerlukan fasilitas yang banyak. Hal ini 

akan tercukupi apabila kondisi ekonomi keluarga cukup 

sehingga kelancaran belajar tidak terganggu. 
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5. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan di dalam keluarga mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku anak dalam belajar. Perlu ditanamkan pada anak 

kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mendorong semangat 

belajar (Roestiyah, 1982: 151-156). 

2.3. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar 

Dalam proses belajar mengajar banyak faktor yang ikut mempengaruhi 

berhasil tidaknya proses tersebut. Faktor tersebut ada yang berasal dari diri siswa 

dan ada juga yang berasal dari luar siswa. Faktor yang berasal dari luar siswa di 

antaranya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua.  

Faktor orang tua ikut berperan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu 

proses belajar anak, karena anak akan bersosialisasi dengan lingkungan dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga akan membawa perubahan 

pada kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap dan watak. Adanya dukungan yang baik 

dari hubungan orang tua dan lingkungan akan membantu proses belajar anak, 

karena anak akan semakin termotivasi untuk belajar sehingga prestasi belajar 

meningkat. Namun sebaliknya, hubungan orang tua yang tidak harmonis dengan 

lingkungan akan berpengaruh negatif terhadap anak, misalnya sering cekcok dan 

bersitegang dengan tetangga dan akan memberikan suasana belajar anak menjadi 

terganggu. Akhirnya anak malas untuk belajar dan menurunlah prestasi 

belajarnya. 
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Kondisi ekonomi orang tua (keluarga) yang mapan atau mampu akan 

dengan mudah memenuhi kebutuhan alat-alat sekolah bagi anak-anaknya. 

Sebaliknya, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tidak dapat memenuhi 

kebutuhan alat-alat sekolah anak-anaknya. Dengan alat atau sarana dan prasarana 

yang tidak mencukupi akan membuat anak menjadi putus asa sehingga dorongan 

belajar mereka menjadi kurang. Namun demikian kondisi ekonomi orang tua tidak 

merupakan faktor mutlak, sebab hal ini tergantung pula kepada sikap dan corak 

interaksi dalam keluarga itu (Ahmadi, 2004: 72). 

Menurut Nasution (dalam Heini 1999: 18) lingkungan keluarga dan 

masyarakat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan belajar 

anak, sebab kedua lingkungan ini akan berhubungan erat dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak dalam hidupnya. 

a. Hubungan orang tua dengan anak yang baik adalah hubungan yang penuh 

pengertian yang disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-

hukuman dengan tujuan memajukan belajar anak. Begitu juga sikap yang 

baik sangat memepengaruhi belajar anak (Ahmadi 2004:79). 

b. Status sosial ekonomi tidaklah dikatakan sebagai faktor mutlak dalam 

perkembangan sosial, hal ini tergantung pula dengan sikap orang tua dan 

corak interaksi dalam keluarga (Ahmadi 2004:81). 

Tingkatan sosial ekonomi orang tua akan berpengaruh pada indeks status 

sosial ekonomi orang tua. Indeks status sosial ekonomi orang tua menurut Waner 

(dalam Heini 1999:27) terdiri dari empat komponen :  pekerjaan orang tua, 

sumber pendapatan, tipe rumah, kawasan tempat tinggal. 
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Berdasarkan uraian teori di atas, indikator-indikator yang digunakan 

sebagai pengukuran tingkat sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini adalah: 

tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua dan jenis pekerjaan 

orang tua. 

Indikator -indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tingkatan pendidikan orang tua 

Menurut Ahmadi (2004:57) tingkat pendidikan orang tua yang 

baik, akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang lebih baik, sehingga 

akan memperoleh penghasilan yang cukup. Dengan ekonomi keluarga 

yang cukup baik, orang tua mampu menyediakan situasi yang baik 

bagi masa depan anak-anaknya. Lingkungan material yang dihadapi 

anak di dalam keluarga lebih luas, sehingga anak lebih leluasa 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hubungan orang tua 

dengan anak cukup baik karena tidak tertekan masalah keuangan. 

Perhatian orang tua dapat tercurahkan kepada anak-anaknya. 

Orang tua aktif mendorong proses pendidikan anak-anaknya, 

seperti: bermacam-macam buku di rumah, menyediakan fasilitas yang 

menunjang kegiatan belajar, aktif mengunjungi perpustakaan, belajar 

di museum, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah. Semua 

itu kegiatan yang dapat merangsang dan mendorong anak untuk lebih 

giat belajar. 

Orang tua yang memiliki latar balakang pendidikan baik, akan 

lebih memperhatikan belajar anak-anaknya dan lebih luas 
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pandangannya.  Mereka memberi kebebasan kepada anak-anaknya 

untuk memilih sekolah yang diinginkan, atau juga dapat membantu 

memilih sekolah sesuai dengan bakat dan kemampuan anaknya. 

Sesuai dengan pendidikannya, orang tua secara sadar atau tidak 

cenderung memberikan pendidikan sesuai dengan status yang dimiliki 

untuk mempersiapkan anak pada suatu tingkat yang sama. Selain itu 

juga dapat mempertahankan kedudukan orang tua di masyarakat. 

Karena ketidakpuasan orang tua terhadap pendidikan yang dimilikinya, 

mereka mengharapkan anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik. 

Orang tua yang berpendidikan baik dapat mengetahui kelebihan dan 

kelemahan prestasi belajar anak di sekolah. Bila anak mengalami 

kesulitan dalam belajar dapat segera mencari sebab-sebab yang 

selanjutnya diusahakan untuk mengatasi. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa untuk membawa anak pada tujuan 

yang diinginkan orang tua, maka orang yang bersangkutan hendaknya 

memiliki sejumlah pengetahuan dan pendidikan.  

Dengan pengetahuan dan pendidikan itu anak akan dibawa ke arah 

yang dikehendaki. Pengetahuan ini merupakan modal orang tua 

sebagai pemangku kewibawaan (Nasution 1989: 85). 

2) Tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua 

Menurut Ahmadi (2004:56) dalam pendidikan formal, orang tua 

mempunyai kewajiban memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan 

dengan keperluan sekolah. Hal ini tergantung dari besar kecilnya 
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penghasilan orang tua atau keluarga.Untuk mendapatkan penghasilan 

yang tinggi tidak lepas dari jenis pekerjaan yang dimiliki, pekerjaan 

yang baik didukung oleh tingkat pendidikan dan kemampuan 

seseorang. Dengan penghasilan yang cukup orang tua akan mampu 

menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga. Potensi yang ada 

dalam diri anak dapat berkembang dan tersalurkan secara baik dan 

benar. 

Penghasilan orang tua merupakan salah satu indikator yang 

menentukan status ekonomi keluarga, karena dengan penghasilan yang 

tinggi akan lebih mampu dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

keluarga. Dengan demikian pekerjaan dan penghasilan atau 

pendapatan orang tua akan mempengaruhi besarnya dana kesejahteraan 

yang diterima dari jenis pekerjaan dan berpengaruh terhadap jumlah 

pendapatan pokok.  

Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 

perlu memperoleh zat makanan yang bernilai gizinya. Ini akan 

membentuk pertumbuhan jasmani anak yang baik. Bila bahan yang 

diperlukan tubuh tidak mencukupi, maka sudah dapat dipastikan 

pertumbuhan anak tidak berjalan lancar. Kekurangan gizi akan 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sudah tentu 

berpengaruh pada kelancaran belajar. Untuk mendapatkan hasil belajar 

yang lebih baik, orang tua harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

anak baik material maupun spiritual. 
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2.4. Kerangka Berpikir 

Pendidikan, terutama pendidikan formal merupakan salah satu kebutuhan 

hidup manusia yang menempati peringkat kedua setelah kebutuhan pokok. Dalam 

pemenuhan kebutuhan akan pendidikan diperlukan adanya biaya, antara lain biaya 

untuk membeli buku dan kelengkapan belajar, membeli peralatan, membayar SPP 

dan BP3, membayar uang gedung, membeli seragam, dan lain-lain yang semuanya 

menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang 

ditempuh semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. 

Di samping biaya, yang tidak kalah penting adalah perhatian orang tua dan 

interaksi sosial keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kondisi sosial 

ekonomi yang cukup menunjang dari kondusif  berpengaruh terhadap prestasi 

belajar yang dicapai anak, sebab anak merasa mempunyai kesempatan  untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajarnya, sehingga akan merasa leluasa 

mengekspresikan kecakapan atau ketrampilannya melalui pendidikan formal, 

yang mana kecakapan dan ketrampilan tersebut tidak mungkin dapat 

dikembangkan atau diekpresikan tanpa dukungan alat, sarana, prasarana, dan dana 

yang memadai dari keluarga atau orang tua. 

Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir penelitian ini dapat skema 

sebagai berikut:  
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

2.5.   Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (1996: 68) hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ada pengaruh yang 

signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII IPS SMA N I Karang Tengah, Kabupaten Demak Tahun Ajaran 

2008/2009. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian  

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Statistik Inferensial. Penelitian 

statistik inferensial adalah penelitian yang mencari penguraian dan analisis suatu 

kelompok yang diberikan tanpa penarikan suatu kesimpulan atau informasi 

tentang kelompok yang lebih besar, dengan melibatkan diri pada “perhitungan” 

atau angka atau “kuantitas”. Tempat penelitian merupakan unsur penting dalam 

penelitian, karena di tempat penelitian tersebut akan diperoleh data-data yang 

memang dibutuhkan. Penelitian ini dengan mengambil lokasi di SMA N 1 Karang 

Tengah Kabupaten Demak. 

3.1.2. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dengan mengambil lokasi di SMA N 1 Karang Tengah 

Kabupaten Demak. Alasan peneliti mengambil lokasi di SMA N 1 Karang Tengah 

Demak sebagai tempat atau lokasi penelitian adalah karena di SMA N 1 Karang 

Tengah Demak merupakan salah satu Sekolah Standar Nasional (SSN).   

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan suatu 

metode yang tepat.  Menurut Winarno Surachmad (1994:13), metode merupakan 

cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk 

mengkaji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan tehnik serta alat-alat 

tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan 
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kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan 

Sesuai dengan masalah yang ada pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian Statistik Inferensial.  

1. Populasi Penelitian. 

Menurut Arikunto (1997:108), populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka penulis menetapkan 

bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 

SMA N 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2008/2009, 

sebanyak 122 siswa. Alasan  mengapa peneliti mengambil populasi siswa kelas 

XII IPS karena siswa kelas XII IPS sudah mempunyai nilai prestasi sosiologi dari 

kelas X sampai kelas XII. 

Tabel 1. Populasi penelitian 

 No Kelas              Jumlah 

     1. XII IPS -1              42 siswa 

     2. XII IPS -2              40 siswa 

     3 XII IPS -3              40 siswa 

 JUMLAH              122 siswa 

         Sumber : Hasil penelitian September 2008  

2.  Sampel Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak semua individu diteliti, karena hal tersebut 

akan  memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Kecuali bila 

jumlah populasi yang diteliti, penelitian ini disebut penelitian populasi.   
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan random sampling yaitu dari 

jumlah populasi ditentukan jumlah sampel sebagai subjek penelitian. Pengambilan 

sampel dilakukan secara merata ke setiap kelas, sehingga setiap responden 

mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel penelitian.Alasan peneliti 

menggunakan random sampling dalam mengambil sampel adalah sampel yang 

diambil dapat mewakili karakteristik yang homogen dari populasinya, persamaan 

umur, tingkat pengetahuan yang sama, selain itu juga untuk menghemat biaya dan 

waktu. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

digunakan rumus Slovin (Umar,1998:78).      

2N.e1
Nn

+
=   

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran yang masih ditaksir/digunakan  

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

  2N.e1
Nn

+
=  

        2122.(0,1)1
122

+
=  

    
122.0,011

122
+

=  

              
2,22 
122=  

             =    54,95   dibulatkan =55 
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Dari perhitungan pengambilan sampel di atas, maka sampel 

yang diteliti sebanyak 55 siswa dari ukuran sampel yang telah 

diketahui. Selanjutnya akan ditentukan perwakilan dari setiap kelas, di 

mana populasi yang dijadikan subjek penelitian tersebar dalam 3 kelas, 

yaitu kelas XII IPS-1,XII IPS-2 dan kelas XII IPS-3. 

Tabel 2. Perhitungan proporsi sampel dari perwakilan tiap kelas 

No. Kelas Jumlah 

Populasi 

Proporsi Sampel Jumlah 

  1. XII IPS -1    42 
  

122
42

  X100%  =34,4% 

34,4% X 55 =18,9 

Dibulatkan 19 

19 

  2. XII IPS-2 40 
 
122
40

 X100%  =32,8% 

32,8% X 55 =18,04 

Dibulatkan 18 

18 

  3. XII IPS-3 40 
122
40

 X100%  =32,8% 

32,8% X 55 =18,04 

Dibulatkan 18 

18 

JUMLAH      55 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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3.  Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto,2006:118). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas  (X) dan variabel terikat (Y). 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi 

orang tua, yang dijadikan indikator-indikator yaitu: tingkat pendidikan 

orang tua, tingkat pendapatan orang tua dan jenis pekerjaan orang tua. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa kelas 

XII IPS dalam mata pelajaran sosiologi 2008/2009. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data 

dimaksudkan untuk memperoleh suatu data atau keterangan yang benar dan dapat 

dipercaya. Untuk dapat mencapai syarat validitas dan reliabilitas dalam suatu 

penelitian, maka diperlukan cara atau teknik pengumpulan data yang tepat. 

Dalam  penelitian ini, selain menggunakan metode pokok, yaitu metode 

angket penelitian, juga menggunakan metode bantu, yaitu metode dokumentasi 

dan metode wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:    

a Metode Kuesioner atau Angket 

Pengertian kuesioner menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 

(2002:76) adalah “Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai suatu masalah yang akan diteliti”. Dari pengertian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner atau angket adalah daftar 

pertanyaan yang tertulis yang akan dijawab oleh responden. Metode angket 

ini untuk mengungkap data dari variabel pengaruh kondisi sosial ekonomi 

orang tua. Angket ini ditujukan kepada siswa kelas XII IPS MA N 1 Karang 

Tengah Demak. Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis kuesioner langsung tertutup dengan bentuk pilihan ganda dan essay. 

Dalam angket ini sudah tersedia struktur pertanyaan yang telah 

disediakan jawabannya dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai, 

pilihan jawaban yang disediakan mempunyai rentang skor 1-4, yaitu 1 

berarti sangat rendah, 2 berarti rendah, 3 berarti tinggi, dan 4 berarti sangat 

tinggi. Angket ini berisi 30 item pertanyaan untuk mengungkap data tentang 

kondisi sosial ekonomi orang tua siswa, dan setiap soal disediakan empat 

alternatif jawaban, yaitu a, b, c, dan d dengan skoring a=4, b=3, c=2, dan 

d=1. 

b Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

berupa suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa dan sengaja  disimpan 

sebagai dokumen atau sumber data. Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi yang digunakan berupa data-data mengenai nilai prestasi 

belajar siswa, profil sekolah, nama guru pengajar dan nama siswa yang 

menjadi responden . 
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c  Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode pengupulan data berupa 

laporan tertulis yang di dapat dari beberapa nara sumber. Dalam penelitian 

ini peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa nara sumber, yang 

menjadi nara sumber dalam penelitian ini yaitu orang tua siswa.  Selain hal 

itu, metode ini digunakan untuk membantu menjelaskan kepada responden 

apabila responden kurang jelas/keterbatasan dalam memahami pertanyaan. 

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid berarti mempunyai validitas rendah (Arikunto 

1998:160). 

Untuk menguji tingkat validitas suatu angket, maka 

digunakan rumus korelasi product moment dari Pearson, yaitu: 

rxy     = { ( ) } ( ) }{ ∑ ∑∑∑
∑ ∑ ∑

2222

))(.(

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antar variabel X dan Y 

X : Skor masing-masing item 

Y : Skor total 

XY : Jumlah perkalian X dan Y 
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Dari hasil perhitungan bahwa sebanyak 33 butir 

pertanyaan/ instrumen pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS terdapat 30 

butir pertanyaan/instrumen dikatakan valid pada uji coba, 

kemudian peneliti membuang butir pertanyaan/instrumen yang 

tidak valid.  Adapun rincian data-data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Data-data yang valid : item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32 dan 33. 

Data-data yang tidak valid : item soal nomor 1, 20 dan 28. 

2) Reliabilitas  

Selain harus valid, suatu kuesioner juga harus reliabel, 

artinya dapat dipercaya dan diandalkan. Instrument dapat 

dikatakan reliabel  

apabila mampu menunjukkan sifat keajegan walaupun dalam 

waktu yang berbeda serta dapat dipercaya. (Nasution 2003:77) 

mengemukakan bahwa suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila 

alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan 

senantiasa menunjukkan hasil yang sama.  
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Untuk menguji reliabilitas angket penelitian, digunakan 

rumus alpha, yaitu: 

r11    = ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ∑

∑
2

2

1
1 t

b
k

k
θ

θ
 

keterangan: 

r11   : Reliabilitas instrument 

k   : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2bθ : Jumlah varians butir 

∑ 2tθ : varians total 

Dari hasil perhitungan bahwa sebanyak 33 butir 

pertanyaan/ instrumen pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kels XII IPS terdapat 30 

butir pertanyaan/soal instrumen dikatakan reliabel pada uji coba, 

kemudian peneliti membuang butir pertanyaan/instrumen yang 

tidak reliabel. Adapun rincian data-data tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Data-data yang reliabel item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32 dan 33. 

Data-data yang tidak reliabel: item soal nomor 1, 20 dan 

28. 
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3.5  Tehnik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut perlu dianalisis dalam rangka 

menguji kebenaran hipotesis dan juga memperoleh kesimpulan. Sesuai data yang 

dikumpulkan, yaitu data kuantitatif, maka dalam penelitian ini digunakan analisis 

statistik. 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA N 1 Karang 

Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009, secara bertahap penulis 

gunakan: 

a. Teknik Analisis Deskriptif Prosentase 

Teknik ini di gunakan untuk mengetahui tingkat kondisi sosial 

ekonomi orang tua. Perhitungannya dilakukan berdasarkan hasil 

prosentase dari jawaban responden terhadap item-item soal di dalam 

instrumen kuesioner. 

Prosentase diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: 

DP =
N
n  X 100 %   

Keterangan :  

DP = Nilai persen 

n    = Skor butir angket jawaban siswa 

N   = Skor maksimum angket 
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Setelah nilai presentase dari butir angket diperoleh, kemudian dibuat tabel 

kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai berikut: 

− Presentase maksimum : (4/4) x 100% = 100% 

− Presentase minimum    : (1/4) x 100% = 25% 

− Rentang presentase       : 100% - 25% = 75% 

− Interval kelas presentase: 75%/4 = 18,75%  

Kategori deskriptif prosentase: 

 81,28%-100%  sangat tinggi  

62,50%-81,27% tinggi 

43,76%-62,51% rendah 

25,00%-43,75% sangat rendah 

Untuk menentukan kategori interval skor yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai berikut: 

− Skor maksimum : jumlah item soal x skor maksimum 

− Skor minimum    : jumlah item soal x skor minimum 

− Rentang skor       : skor maksimum – skor minimum 

− Interval kelas skor: rentang skor/skor maksimum 

b. Teknik Analisis Regresi  

Teknik ini digunakan untuk menguji tingkat pengaruh kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi balajar. Analisis data yang digunakan 

mengacu pada hipotesis yang diajukan. 
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Perhitungannya menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana dengan langkah menentukan persamaan regresi linier. 

Bentuk persamaan regresi linier Y atas X adalah  

Y   = a + bx 

Rumus koefisien a dan b adalah: 

a =  

  

 b =  (Sudjana, 1996:315). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∑Y) (∑X2) – (∑X) (∑XY) 

N∑X2 – (∑X)2 

N∑XY – (∑X) (∑Y) 

      N∑X2 – (∑Y)2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

Sebagai gambaran awal terlebih dahulu disajikan secara global dalam 

penelitian sebagai berikut berdasarkan data  yang di peroleh melalui observasi dan 

studi dokumentasi resmi dari pihak sekolah, yaitu data mengenai profil dari SMA 

Negeri 1 Karang Tengah Demak. 

SMA Negeri 1 Karang Tengah Demak terletak di Jalan Raya Buyaran 

Karang Tengah Demak. Tepatnya di Desa Buyaran, Kecamatan Karang Tengah, 

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Karang Tengah di buka 

sejak tahun 1982, dan sudah berumur sekitar 26 tahun. SMA Negeri 1 Karang 

Tengah Demak merupakan salah satu Sekolah Standart Nasional (SSN). Selain 

karena kualitasnya, letak SMA Negeri 1 Karang Tengah sangat srategis, yaitu 

dekat dengan pemukiman penduduk, dan mudah dijangkau baik dengan jalan kaki 

maupun dengan kendaraan, menjadikan SMA ini sebagai pilihan utama warga 

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

a. Kondisi Fisik SMA Negeri 1 Karang Tengah 

1. Luas Tanah Sekolah 

SMA Negeri 1 Karang Tengah yang dibuka tahun 1982 memiliki lahan 

yang cukup luas, yaitu luas tanah 27.900 meter persegi dengan rincian 

yaitu luas bangunan 5.350 M2, luas pekaranngan 22.550 M2, dan kebun 

sekolah. 
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2. Ruang Kelas  

 Ruang kelas atau ruang belajar sejumlah 21 buah, dan kondisinya relatif 

masih baik, dan satu ruang penyelenggara. Yang perlu dibenahi adalah 

fasilitas ruangan seperti meja dan kursi serta perawatan ruang kelas agar 

terjaga kebersihannya. Kondisi ruang kelas sudah cukup nyaman dengan 

adanya hiasan dan aksesoris kelas. 

3. Ruang Laboratorium 

 Laboratorium ada 2, yaitu laboratorium IPA dan Bahasa. Secara fisik 

ruangan ini cukup menunjang, namun dari sisi kebersihan dan perawatan 

tampaknya masih perlu dibenahi. Selain itu masih minimnya alat peraga 

praktik menjadikan laboratorium ini terkesan kosong, sehingga perlu 

penambahan alat peraga praktik. 

4. Ruang Lab Komputer 

 Ruang ini cukup baik dan lengkap dengan unit computer yang memadai 

dan digunakan setiap harinya, baik pada saat pelajaran computer maupun 

digunakan siswa atau guru untuk mencari data. Selain digunakan untuk 

proses belajar mengajar laboratorium ini juga digunakan untuk fasilitas 

internet. 

5. Ruang Perpustakaan 

 Sebagai pendukung PBM, buku yang tersedia relatif cukup lengkap, 

terutama buku paket dari dinas pendidikan. Selain buku paket, perpustakan 
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 juga menyediakan buku referensi yang mendukung siswa maupun guru dalam 

PBM. Perpustakaan juga berlangganan Koran harian yang menunjang akses 

informasi guru maupun siswa. 

b. Keadaan Guru dan Siswa 

1. Jumlah guru dan sebarannya menurut mata pelajaran 

Guru di SMA Negeri 1 Karang Tengah sebanyak 47 orang serta dibantu 

beberapa tenaga administrasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi 

SMA Negeri 1 Karang Tengah 

Jabatan Jumlah 

Kepala Sekolah 1 orang 

Wk. ka.Sekolah 4 orang 

Guru Tetap 25 orang 

GTT 14 orang 

Guru Bantu 3 orang 

Pegawai Tata Usaha 2 orang 

Pesuruh/penjaga 4 orang 

Pegawai Tidak Tetap 9 orang 

Jumlah 47 orang 

Sumber : Data monografi sekolah 

2. Jumlah siswa dan sebarannya tiap kelas 

 Jumlah siswa yang ada di SMA Negeri Karang Tengah dengan sebaran 

pada masing-masing kelas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jumlah Kelas dan Siswa 

SMA Negeri 1 Karang Tengah 

No KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 X 143 138 281 

2 XI-IPA 83 74 157 

3 XI-IPS 69 53 122 

4 XII-IPA 75 74 154 

5 XII-IPS 76 46 122 

 JUMLAH 446 385 831 

Sumber : Data monografi sekolah 

Adapun  karakteristik siswa terbagi menjadi empat, meliputi jenis 

kelamin, status sosial ekonomi orang tua, jarak rumah ke sekolah, dan 

kepemilikan fasilitas belajar. 

Berikut ini disajikan deskripsi responden sesuai hasil penyebaran 

angket di lapangan. 

a. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut ini :  

    Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
(%) 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

38 

17 

69,09 

30,91 

 Total 55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa  jumlah seluruh responden 

adalah 55 orang dengan perbandingan antara responden laki-laki, dan 

perempuan lebih banyak laki-laki,yaitu sebanyak 38  siswa (69,09%) 

sedangkan responden perempuan hanya 17  siswa (30,91%). Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel secara acak dari tiap-tiap kelas. 

Di samping dari cara pengambilan sampel, jumlah tiap kelas antara jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki, sehingga secara 

keseluruhan jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.   

b. Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

Berdasarkan jenis pekerjaan orang tua responden dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut ini :  

   Tabel 6. Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan Orang Tua 

No. Pekerjaan Orang Tua Frekuensi Presentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tani 

Swasta 

Pedagang 

Buruh 

PNS/Guru 

Wiraswasta 

Lain-lain 

8 

8 

12 

9 

6 

10 

2 

14,55 

14,55 

21,82 

16,36 

10,91 

18,18 

3,64 

 Total 55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Jenis pekerjaan orang tua responden yang paling banyak adalah 

sebagai pedagang, yaitu 12 responden atau 21,82%, selanjutnya sebagai 

wiraswasta sebanyak 10 responden atau 18,18 disusul oleh tani, swasta 

dan buruh. Sedangkan yang paling rendah sebagai lain-lain sebanyak 2 

responden atau 3,64%.  Kebanyakan dari mereka yang berprofesi dari 

pedagang adalah berdagang sembako dan kelontongan. Menurut sebagian 

besar narasumber atau orang tua siswa salah satu faktor yang mendukung 

mereka untuk berdagang yaitu tuntutan kebutuhan ekonomi dan untuk 

biaya sekolah anak-anaknya.  

c. Berdasarkan Jarak Rumah ke Sekolah 

Adapun hasil angket mengenai jarak rumah ke sekolah dari siswa 

SMA Negeri 1 Karang Tengah Demak dapat di lihat pada tabel 7  

Tabel 7. Responden Berdasarkan  Jarak rumah ke sekolah 

Prestasi F % No Jarak 

rumah ke 

sekolah 
Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

  

1 Jarak rumah 

ke sekolah 

jauh (>2 

km) 

 12    12 21,82 

2 Jarak rumah 

ke sekolah 

dekat (<2 

km) 

  43   43 78,18 

 Total   55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Dari tabel 7 di atas ternyata siswa SMA Negeri 1 Karang Tengah Demak 

sebanyak 12  siswa (21,82%) menempuh jarak rumah ke sekolah  jauh (>2 km) 

sedangkan sebanyak 43 siswa (78,18 %) menempuh jarak rumah ke sekolah dekat 

(< 2 km), karena didukung letak SMA Negeri 1 Karang Tengah yang dekat 

dengan rumah penduduk dan letaknya sangat strategis, mudah dijangkau baik 

dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. 

d. Kepemilikan Buku Referensi  

Komposisi responden berdasarkan kepemilikan buku referensi 

dapat dilihat pada tabel 8 distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 8. Responden Berdasarkan  Kepemilikan Buku Referensi 

Kondisi Sosial Ekonomi No 
Kepemilikan 

Buku Selain 

Pinjaman 

Sekolah 

Sangat 

Tinggi 

(ST) 

Tinggi 

(T) 

Rendah 

(R) 

Sangat 

Rendah 

(SR) 

Frekuensi 
Prosentase

(%) 

1 Punya 6 19 27 - 52 94,55  

2 Tidak Punya - - 3 - 3 5,45  

Sumber : Data Primer yang diolah  

Apabila ditinjau dari kepemilikan buku referensi pengetahuan 

sosiologi, selain pinjaman dari sekolah maka 52 siswa (94,55%) 

mempunyai buku referensi pengetahuan sosiologi dan 3 siswa (5,45%) 

tidak mempunyai buku referensi sosiologi. Kepemilikan buku 

pelajaran/buku referensi ini tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dari hasil perhitungan crostabulasi antara keduanya tidak saling 
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mempengaruhi, karena siswa yang memiliki buku pelajaran/buku referensi 

dengan yang tidak memiliki buku pelajaran/buku referensi rata-rata 

memiliki prestasi belajar cukup, seperti pada lembar lampiran. Penyebab 

mengapa ada sebagian siswa yang tidak memiliki buku pelajaran yaitu 

karena faktor ekonomi yang kurang mendukung. 

4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua  

Sesuai dengan tujuan analisis kuantitatif  yaitu untuk mengetahui tentang 

kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sosiologi kelas XII IPS 

SMA N 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009 dapat 

dilihat dari hasil angket terhadap 55 responden sebagai sampel, yang hasilnya 

dapat diuraikan sesuai tabel 9 berikut. 

   Tabel 9. Deskripsi Persentase  Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Jawaban Responden 
No Kategori 

Jumlah Prosentase (%) 

1 Sangat  Tinggi  6 10.91 

2 Tinggi 19 34.55 

3 Rendah 30 54.55 

4 Sangat Rendah 0 0.00 

 Jumlah 55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa  sebagian besar 

kondisi sosial ekonomi keluarga termasuk dalam kategori rendah yaitu 54,55% 

(30 responden), sebanyak 34,55% (19 responden) termasuk dalam kategori tinggi, 

sebagian kecil yang termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 10,91% (6 

responden) dan yang termasuk dalam kategori sangat rendah yaitu 0,00% (0 

responden).  

Variabel kondisi sosial ekonomi keluarga terdiri dari tiga indikator yaitu 

tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua dan tingkat  pekerjaan 

orang tua yang secara terperinci dijabarkan sebagai berikut:  

a. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Indikator tingkat pendidikan orang tua terangkum dalam 2 item angket 

yang mengungkap mengenai  pendidikan ayah dan pendidikan ibu. Hasil analisis 

deskripsi persentase tingkat pendidikan orang tua  dapat dilihat pada tabel 10 

berikut ini. 

Tabel 10. Deskripsi Persentase Tingkat pendidikan Orang Tua  

Jawaban Responden 

No Jenjang Pendidikan Kategori 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Diploma – sarjana Sangat tinggi 7 12.73 

2 SMP – SMA Tinggi 17 30.91 

3 SD – tidak lulus Rendah 24 43,64 

4 Tidak lulus Sangat Rendah 7 12,73 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat 

pendidikan orang tua, sebanyak 43,64% (24 responden) termasuk dalam 

kategori rendah, sebanyak 30,91% (17 respomden) termasuk dalam 

kategori tinggi, sebanyak 12,73%  (7 responden) termasuk dalam kategori 

sangat tinggi dan sebanyak 12,73% (7 responden) termasuk dalam 

kategori sangat rendah. Dari latar belakang pendidikan orang tua baik dari 

ayah maupun ibu sebagian besar lulusan SD dan sebagian lagi lulusan 

SMP dan SMA. Hal ini menandakan bahwa para orang tua telah 

mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. 

b. Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Indikator tingkat pendapatan orang tertua terangkum dalam 24 item 

angket yang mengungkap mengenai  pendapatan ayah dan pendapatan ibu.  

Tabel 11. Deskripsi Persentase Tingkat Pendapatan Orang Tua  

Jawaban Responden 

No Pendapatan Keterangan 
Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

1 >Rp2.000.000 Sangat  Tinggi  8 14.55 

2 Rp1.000.000-Rp2.000.000 Tinggi 24 43.64 

4 Rp5.000.000-Rp1.000.000 Rendah 23 41.82 

5 <Rp5.000.000 Sangat Rendah 0 0.00 

   Jumlah 55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat 

pendapatan orang tua, sebanyak 43,64% (24 responden) termasuk dalam 

kategori tinggi, sebanyak 41,82% (23 respomden) termasuk dalam 

kategori rendah, sebanyak 14,55%  (8 responden) termasuk dalam 

kategori sangat tnggi dan sebanyak 0,00% ( 0 responden) termasuk dalam 

kategori rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang tua sudah 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga baik kebutuhan primer yang terdiri 

dari rumah atau tempat tinggal,makanan, dan pakaian, kebutuhan 

sekunder yang terdiri dari alat transportasi, kepemilikan alat hiburan dan 

fasilitas belajar, dan kebutuhan tersier meliputi hiburan atau rekreasi. 

c. Tingkat Pekerjaan Orang Tua 

Indikator tingkat pekerjaan orang tua terangkum dalam 4 item 

angket yang mengungkap mengenai  pekerjaan  ayah dan pekerjaan ibu.  

  Tabel 12. Deskripsi Persentase Tingkat Pekerjaan Orang Tua 

Jawaban Responden 
NO Keterangan 

Skor Prosentase(%) 

1 Sangat  Tinggi  5 9.09 

2 Tinggi 9 16.36 

4 Rendah 28 50.91 

5 Sangat Rendah 13 23.64 

  Jumlah 55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat 

pekerjaaan orang tua, sebanyak 50,91% (28 responden) termasuk dalam kategori 

rendah, sebanyak 23,64% (13 respomden) termasuk dalam kategori sangat rendah, 

sebanyak 16,36%  (9 responden) termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 9,09% 

(5 responden) termasuk dalam kategori sangat tinggi . Berdasarkan hasil pengisian 

angket oleh responden yang terangkum dalam item pertanyaan yang mengungkap 

mengenai pekerjaan dan pendapatan/penghasilan orang tua, maka yang termasuk  

jenis pekerjaan orang tua dalam kategori sangat tinggi yaitu jenis pekerjaan 

pedagang, dan wiraswasta. Tani, PNS/guru termasuk dalam kategori tinggi, buruh 

pabrik atau buruh bangunan dan swasta termasuk dalam kategori rendah. 

Sedangkan yang termasuk dalam kategori sangat rendah yaitu sopir, satpam dan 

bahkan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan. 

4.1.3 Tingkat Prestasi Belajar Siswa Kelas XII IPS Tahun Ajaran 

2008/2009 di SMA Negeri 1 Karang Tengah Demak 

Prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang telah 

dicapai dari usaha belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi, serta 

dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf yang lazim berupa rapor, prestasi 

belejar siswa kelas XII dalam pelajaran sosiologi  di SMA Negeri 1 Karang 

Tengah Kabupaten Demak yang diambil dari nilai rapor 55  responden adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 13. Prestasi Belajar 

 Prestasi Belajar   

No. Rentang – Nilai Kriteria Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

90 – 100 

80 - 89 

70 - 79 

60 - 69 

≤ 59 

Amat Baik (A) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (D) 

Sangat Kurang (E)  

0 

12 

43 

0 

0 

0,00 

21,82 

78,18 

0,00 

0,00 

 Total  55 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa prestasi belajar siswa kelas XII 

yang diambil dari nilai raport mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII pada 

mata pelajaran Sosiologi  tidak ada siswa yang memperoleh kriteria amat baik, 

dan hanya ada siswa yang memperoleh kriteria baik sebanyak 21,82% (12 

responden) dan kriteria cukup sebanyak 78,18% (43 responden). Sedangkan siswa 

yang termasuk dalam kategori kurang dan sangat kurang juga tidak ada. 

4.1.4 Uji Normalitas Data 

Data dari hasil penelitian angket kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

prestasi belajar terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data sebelum data dianalisis. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memenuhi 

syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji 

normalitas. 
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Hasil uji normalitas data kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 14. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 

Nilai 

Chi 

kuadrat 

Nilai kritik 

chi kuadrat 
Kriteria 

Kondisi Sosial Ekonomi Ortu 6,683 7,81 Normal 

Prestasi belajar 5,362 7,81 Normal 

Sumber: hasil uji normalitas data pada lampiran  

Uji normalitas data kondisi sosial ekonomi orang tua dengan taraf 

signifikan 5% menghasilkan χhitung sebesar 6,683 dimana harga χtabel nya adalah 

7,81. Karena χhitung < χtabel maka disimpulkan bahwa data kondisi sosial ekonomi 

orang tua  tersebut berdistribusi normal. 

Uji normalitas data prestasi belajar sosiologi dengan taraf signifikan 5% 

dan 1% menghasilkan χhitung sebesar 5,362  dimana harga χtabel  5% = 7,81 dan 

1% =11,34. Karena χhitung < χtabel maka data prestasi belajar sosiologi tersebut  

berdistribusi normal. 

4.1.5 Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar Sosiologi. 

Hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel  kondisi sosial 

ekonomi orang tua sebesar 0.118 dan konstanta sebesar 58,271, sehingga model 

persamaan regresi yang diperoleh adalah 
^
Y  = 58,271 + 0.118X.  Model 

persamaan diuji keberartiannya menggunakan uji t dan diperoleh t hitung 5,569  
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sedangkan pada n = 55 diperoleh hasil t tabel 5% = 2,01 dan 1% = 2,67. Hasil t 

hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel 5% maupun 1%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa koefisien pada model regresi tersebut signifikan. Karena nilai 

t hitung > t tabel  maka hal ini berarti hipotesis  diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar sosiologi kelas XII IPS SMA Negeri 1 Karang Tengah 

Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009.  Hasil analisis ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini  berikut : 

Tabel 15. Hasil Analisis Uji t 

Keterangan t hitung 
t tabel 

5% 

t tabel 

1% 
Keterangan

Kondisisi Sosial ekonomi orang 

tua terhadap Prestasi belajar 

sosiologi 

5,569 2,01 2,67 
Hipotesis 

diterima 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 

Model regresi 
^
Y  = 43.027 + 0.163X diuji keberartiannya mengunakan uji 

F yang diperoleh F hitung 8,492 dengan probabilitas 0.005. Probabilitas tersebut 

lebih kecil daripada taraf kesalahan 0.05, yang berarti bahwa model persamaan 

tersebut signifikan. 
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Tabel 16. Uji Keberartian Model Persamaan Regresi 

 F tabel  
Sumber 

Variasi 
dk JK RK F 

hitung
5% 1% Kriteria 

Total 55 253461.00  

Regresi (a) 1 253097.47 253097.473

Reresi (b|a) 1 136.92 136.919 

Residu (S) 53 226.61 4.276 

32.02 4.023 7,139 Signifikan

Tuna Cocok 

(TC) 
31 120.19 3.877 

Galat (E) 22 106.42 4.837

0.801 1.978 2,657 Linier 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 

Hasil uji keberartian persamaan regresi diperoleh F1 sebesar 32,02 pada 

taraf kesalahan 5% dengan dk (1: 53) diperoleh Ftabel 5% sebesar 4,023 dan Ftabel 

1% sebesar 7,139. Tampak bahwa F1 > Ftabel yang menunjukkan bahwa koefisien 

arah regresi berarti.  Hasil uji kelinieran diperoleh F2 sebesar 0.801. Pada taraf 

kesalahan 5% dengan dk (31:22) diperoleh F tabel  5% sebesar 1.978 dan 1% 

sebesar 2,657..  

Jelas bahwa F2 < F tabel dan menunjukkan persaman tersebut linier. 

Berdasarkan kedua analisis varians ini maka persamaan tersebut dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

sosiologi. 

Hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0.376  dan koefisien korelasi 0.637. Besarnya koefisien determinasi 

tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat kondisi sosial ekonomi orang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar sosiologi sebesar 37,66%, sedangkan 
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sisanya 72,34% dipengaruhi oleh faktor lain, yang antara lain faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisiologis dan kondisi psikologis, 

sedangkan faktor eksternal meliputi faktor yang datang dari sekolah, faktor yang 

datang dari masyarakat  seperti yang sudah dijelaskan dalam bab tinjauan pustaka. 

Tabel 17. Hasil Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi  

R R Square 

0,637 a  0.376 

Sumber : Hasil Penelitian September 2008 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  ada 

pengaruh secara signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar sosiologi kelas XII IPS SMA Negeri 1 Karang Tengah Kabupaten 

Demak Tahun Ajaran 2008/2009.   

4.2.   Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi orang 

tua berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar sosiologi kelas XII IPS 

SMA Negeri 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis kuantitatif penelitian menunjukkan 

bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua termasuk dalam kategori rendah 54,55%. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua siswa 

kelas XII IPS SMA Negeri 1 Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 

2008/2009 termasuk dalam kondisi ekonomi yang rendah. Beberapa faktor 

mengapa kondisi ekonomi orang tua yang rendah karena kondisi rumah 
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tinggalnya, sebanyak 50,91% (28 responden) lantai rumahnya terbuat dari bahan 

dasar kayu. Dinding rumah tinggalnya kebanyakan dari bahan dasar bilik bambu 

(gedeg) yaitu sebanyak 47,27% (26 responden). Disamping  itu banyak orang tua 

mengeluh dengan beban biaya sekolah anaknya yaitu sebanyak 40,00% (22 

respoden), dan banyak siswa mengalami penunggakan biaya SPP yaitu 50,91% 

(28 responden). Dengan kondisi tersebut maka kebutuhan  anak  dalam 

mencukupi kebutuhan sekolah secara tidak langsung kurang dapat dipenuhi oleh 

orang tua.  Dari latar belakang pendidikan  orang tua baik dari ayah maupun ibu 

sebagian besar adalah lulusan SD dan sebagian lagi lulusan SMP dan SMA. Hal 

ini menandakan bahwa  para orang tua telah mengetahui betapa pentingnya 

pendidikan bagi anak-anaknya untuk menyongsong masa depannya. Dengan 

pendidikan orang tua yang sedang tersebut, orang  tua akan selalu memberikan 

pemantauan kegiatan belajar anak-anaknya tersebut akan dapat mendorong dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk selalu belajar. Di samping itu dengan 

pendidikan orang tua yang baik, orang tua akan lebih memperhatikan belajar 

anak-anaknya dan lebih luas pandangannya. Berdasarkan uraian dalam tinjauan 

pustaka menjelaskan bahwa orang tua memberi kebebasan kepada anak-anaknya 

untuk memilih sekolah yang diinginkan, atau juga dapat membantu memilih 

sekolah sesuai dengan bakat dan kemampuan anak-anaknya. Orang tua tidak akan 

memaksakan anak-anaknya untuk memasuki sekolah berdasarkan keinginan orang 
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tuanya, karena dengan memiliki pandangan yang luas tersebut bahwa anaknya 

yang dapat menentukan pilihannya sendiri. 

Kemampuan orang tua siswa dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga 

dan kebutuhan sekolah anak-anaknya merupakan salah satu indikator yang 

menentukan status sosial ekonomi keluarga, karena dengan penghasilan yang 

tinggi akan lebih mampu dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

keluarga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar  kondisi pendapatan 

orang tua siswa termasuk dalam kategori Tinggi.  Hal ini memberikan gambaran 

bahwa orang tua sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarga baik kebutuhan 

primer yang terdiri dari rumah atau tempat tinggal,makanan, dan pakaian, 

kebutuhan sekunder atau kepemillikan harta benda yang terdiri dari alat 

transportasi, kepemilikan alat hiburan dan fasilitas belajar, dan kebutuhan tersier 

meliputi hiburan atau rekreasi. Dengan dapat mencukupi kebutuhan keluarga 

secara baik tersebut maka anak akan tercukupi akan kebutuhan gizi untuk 

pertumbuhan. Karena pada masa-masa remaja tersebut kebutuhan akan zat gizi 

untuk pertumbuhan sangat diperlukan, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan 

tersebut dibutuhkan dana yang berasal dari pendapatan  yang diterima oleh orang 

tua. Bila bahan yang diperlukan tubuh tidak mencukupi, maka sudah dapat 

dipastikan pertumbuhan tidak akan dapat berjalan lancar. Kekurangan gizi akan 

menghambat  pertumbuhan dan perkembangan anak, sudah tentu berpengaruh 

pada kelancaran  belajar siswa. Maka untuk memperoleh hasil belajar yang baik, 
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maka orang tua harus dapat mencukupi kebutuhan anak baik kebutuhan material 

maupun kebutuhan spiritual. 

Berdasarkan uraian di depan diketahui bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar 

sosiologi siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Karang Tengah Kabupaten Demak 

Tahun Ajaran 2008/2009. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi 

orang tua turut mempengaruhi prestasi belajar anak. Anak yang memiliki kondisi 

sosial ekonomi keluarga (orang tua) yang baik akan selalu tercukupi  semua 

kebutuhan belajar anak-anaknya,  sedangkan anak dengan tingkat kondisi sosial 

ekonomi orang tua yang kurang mampu maka kebutuhan akan sekolah kurang 

diperhatikan, orang tua masih terfokus pada bagaimana untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya. Sehingga pikiran untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam belajar sama sekali belum terpikirkan orang tua.  Dengan demikian 

kondisi sosial ekonomi orang tua anak berpengauh terhadap prestasi belajar siswa, 

namun demikian tidak hanya kondisi sosial ekonomi orang tua saja  yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar anak, sarana prasarana, tingkat kecerdasan 

anak, metode pembelajaran dan masih banyak lagi yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan guru bertanya dasar dan 

lanjut terhadap prestasi belajar siswa  dapat   ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 

Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009 termasuk 

dalam kategori rendah  (54,55%). 

2. Prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Karang 

Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009 termasuk dalam 

kategori cukup (78,18%). 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 

Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

5.2.  Saran 

1. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya 

kondisi sosial ekonomi orang tua, maka masih perlu orang tua untuk 

mencukupi kebutuhan belajar siswa untuk dapat meningkatkan prestasi 

belajar anaknya 

2. Prestasi belajar siswa yang masih kurang, maka perlu ditingkatkan 

prestasi belajarnya dengan cara melengkapi failitas belajar atau sarana 

prasarana belajar. 
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3. Penelitian ini masih terbuka untuk dilanjutkan lagi dengan memfokuskan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
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Lampiran 1 

PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SOSIOLOGI KELAS XII IPS SMA N 1 KARANG 

TENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2008/2009 

A. IDENTITAS RESPONDEN (SISWA) 

1  Nomor Responden  : …………. 

2  Nama Responden  : …………. 

3  Kelas   : …………. 

4  Jenis Kelamin  : …………. 

B. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Isilah data responden (siswa) di atas dengan benar. 

2. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan objektif 

3. Jawaban diisikan pada lembar pertanyaan. 

4. Jawaban dengan menyilang (x) pada huruf a, b, c atau d yang ada di    

depan jawaban anda. 

5. Periksalah kembali jawaban anda sebelum angket dikumpulkan. 

6. Pengisian angket ini tidak berhubungan dengan nilai raport dan  

kepentingan sekolah anda di SMA ini, hanya untuk data penelitian 

tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua anda terhadap 

prestasi belajar sosiologi siswa kelas XII IPS Tahun Ajaran 2008/2009. 

7. Semua jawaban benar, oleh sebab itu jawablah sesuai dengan keadaan 

orang tua anda dan keadan anda sebenarnya . 
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C. PERTANYAAN 

 

1.  Bagaimana kondisi struktur keluarga orang tua anda ? 

a.Keluarga yang utuh ( ayah, ibu dan anak ). 

bKeluarga yang tidak utuh  (karena salah satu orang tua meninggal dunia). 

c.Keluarga yang tidak utuh karena perceraian. 

d.Tidak ada ayah dan dan ibu. 

2.  Apa pendidikan terakhir ayah anda? 

a.   Diploma-Sarjana    c.   SD,Tidak lulus  

b.   SMP-SMA     d.   Tidak sekolah 

3.  Apa pendidikan terakhir ibu anda?  

a.   Diploma-Sarjana    c.   SD,Tidak lulus 

b.   SMP-SMA     d.   Tidak sekolah 

4 .Di dalam keluarga anda penghasilan siapakah yang menjadi penopang utama 

ekonomi keluarga ? 

a. Penghasilan ayah  c. Penghasilan kakek 

b. Penghasilan ibu  d. Penghasilan nenek 

5. Berapakah pengeluaran orang tua anda tiap bulan? 

a. Kurang dari Rp.650.000  c. Rp.1.300.000-Rp1.950.000 

 b. Rp.650.000-Rp.1.300.000  d. Lebih dari Rp1.950.000 

6. Apakah kebutuhan ekonomi keluarga dapat tercukupi dengan baik oleh orang 

tua anda? 

a. Selalu    c.  Jarang sekali. 

b. Kadang-kadang   d.  Tidak pernah 

7. Apakah anda turut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga anda ? 

a. Tidak pernah   c. Kadang-kadang 

b. Jarang sekali   d. Selalu 

8. Bagaimana status rumah yang ditempati orang tua anda? 

a. Hak milik. 

b. Pemberian orang tua/warisan. 

c. Kontrak atau sewa. 
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d. Menumpang pada rumah famili 

9. Untuk penerangan di rumah orang tua anda menggunakan listrik dengan daya 

? 

a. Di atas 1300 watt. 

b. 1300 watt. 

c. 900 watt. 

d. 450 watt. 

10. Pernahkah orang tua anda mengalami penunggakan biaya listrik ? 

a. Tidak Pernah   c. Kadang - kadang 

b. Jarang Sekali   d. Selalu 

11. Alat tranportasi yang dimiliki orang tua atau keluarga anda adalah..(Beri tanda 

(X) jika ada).       

• Mobil       

• Motor 

• Sepeda  

• Tidak memiliki 

12. Kepemilikan alat hiburan yang ada di rumah anda.(Beri tanda (X) jika ada) 

• TV     

• Video     

• Tape recorder 

• Radio 

13. Selain untuk kehidupan sehari-hari, apakah keluarga anda masih mempunyai 

pengeluaran rutin lainnya yang harus di bayar ? 

a. Tidak ada.    c. Angsuran kendaraan 

b. Angsuran barang elektronik d. Angsuran rumah 

14. Apakah orang tua anda pernah mengeluh dengan beban perekonomian 

keluarga anda? 

a. Tidak pernah   c.  Kadang-kadang 

b.  Jarang sekali   d.  Selalu 
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15. Apakah orang tua anda pernah mengeluh terhadap beban biaya sekolah anda ? 

a. Tidak pernah   c.  Kadang-kadang 

b.  Jarang sekali   d.  Selalu 

16. Pernahkah anda mengalami penunggakan SPP? 

a. Tidak pernah   c.  Kadang-kadang 

b.  Jarang sekali   d.  Selalu 

17. Berapa uang saku anda setiap hari? 

a. Lebih dari Rp.10.000 

b. Antara Rp.7.500 - Rp.10.000 

c. Antara Rp.5.000 - Rp.7.500 

d. Rp.2.500 

18. Apakah orang tua memberi uang yang anda minta untuk membeli buku-buku 

pelajaran yang dianjurkan oleh guru anda? 

a. Selalu.    c.  Jarang sekali. 

b. Kadang-kadang.   d.  Tidak pernah. 

19. Fasilitas belajar yang dimiliki di rumah.(Beri tanda (X) jika ada)  

   

• Buku-buku pelajaran 

• Meja belajar  

• Komputer 

• Ruang belajar   

20. Berapa jarak tempat tinggal anda dengan sekolah? 

a. Kurang dari 1 km   c.Antara 2-3 km 

b. Antara1-2 km    d. Lebih dari 3 km 

21. Anda berangkat dan pulang sekolah naik apa? 

a. Kendaraan pribadi   c. Bonceng teman 

b. Kendaraan umum   d. Jalan kaki 

22. Berapakah jumlah anak yang menjadi tanggungan orang tua anda dalam 

keluarga ? 

a. 1 orang   c. 3 orang 

b. 2 orang   d. Lebih dari 3 orang. 
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23. Berapakah jumlah anggota keluarga di luar anak yang menjadi tanggungan 

keluarga? 

a. Tidak ada  c. 2 orang 

b. 1 orang  d. Lebih dari 2 orang 

24. Lantai rumah tinggal orang tua anda terbuat dari bahan dasar.... 

a. Keramik   c. Kayu 

b. Semen/plester  d. Tanah 

25. Dinding rumah tinggal orang tua anda terbuat dari bahan dasar... 

a. Batako   c. Kayu 

b. Batu-bata   d. Bilik bambu (gedek) 

26. Apakah Ayah anda mempunyai pekerjaan pokok ? 

• Punya 

• Tidak Punya  

Jika punya sebutkan pekerjaan pokok Ayah anda : ......................... 

27. Apakah Ibu anda mempunyai pekerjaan pokok ? 

• Punya 

• Tidak Punya  

Jika punya sebutkan pekerjaan pokok Ibu anda : ......................... 

28. Selain pekerjaan pokok tersebut di atas, apakah Ayah anda mempunyai 

pekerjaan sampingan ?  

• Punya 

• Tidak Punya  

Jika punya sebutkan pekerjaan sampingan Ayah anda : ......................... 

29. Selain pekerjaan pokok tersebut di atas, apakah Ibu anda mempunyai 

pekerjaan sampingan ?  

• Punya 

• Tidak Punya  

Jika punya sebutkan pekerjaan sampingan Ibu anda : ......................... 
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30. Tabel penghasilan Ayah (Tiap bulan) 

Jumlah  Penghasilan Status 

Pokok Tambahan 

Total 

Ayah  Rp ……….. Rp……….. Rp………. 

      JUMLAH   Rp………. 

31. Tabel penghasilan Ibu (Tiap bulan) 

Jumlah  Penghasilan Status 

Pokok Tambahan 

Total 

Ibu  Rp ……….. Rp……….. Rp………. 

      JUMLAH   Rp………. 

32. Berapa luas bangunan rumah anda ? .........................M2 

33. Berapa luas tanah pekarangan rumah anda ? ..................... M2 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

SMA NEGERI 1 KARANG TENGAH DEMAK 

Kelas : XII IPS 1 

Tahun Pelajaran : 2008/2009 

   NILAI 

No NIS Nama Responden Smt 

I 

Smt 

II 

Smt 

III 

Smt 

IV 

Smt 

V 

NA 

1 4866 Agung Karyogo 80 70 65 72 80 73 

2 4856 Ahmad Mu’ato’ 65 65 61 60 70 64 

3 4858 Ahmad Soleh 80 60 65 68 70 69 

4 4890 Atik Sugiarti 60 64 65 62 70 66 

5 4947 Firna Nirmala D 65 60 65 62 70 65 

6 4959 Ika Yuliana 75 60 60 65 70 66 

7 4978 Khalimah  70 65 65 68 0 70 

8 4993 Lutfil Chakim 65 75 75 72 70 71 

9 4998 M. Nur Rokhim 70 65 68 70 72 69 

10 5025 Muhamad 70 65 65 65 0 69 

11 5014 Muhammad K 60 70 63 65 70 66 

12 5034 Nur Chikmahwati 80 70 75 72 80 75 
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13 5058 Rius Miftah M 72 65 65 70 65 69 

14 5099 Samirun 65 65 60 71 70 66 

15 5056 Sri Handoko 60 70 60 61 65 64 

16 5068 Sri Oktiari W 85 65 70 73 75 72 

17 5110 Sukri 70 65 65 65 61 64 

18 5106 Susanto 75 60 65 66 75 67 

19 5124 Umi Lastuti 80 65 65 70 70 70 

 

Kelas : XII IPS 2 

Tahun Pelajaran : 2008/2009 

   NILAI 

No NIS Nama Responden Smt 

I 

Smt 

II 

Smt 

III 

Smt 

IV 

Smt 

V 

NA 

1 4871 Agung Yufianto 60 70 60 61 65 64 

2 4873 Agus Supratiknyo 60 73 70 70 65 67 

3 4903 Akmal Alfiah 75 75 70 75 70 72 

4 4875 Ali Rusman 85 50 65 66 70 67 

5 4929 Dwi Bekti Suwito  65 80 70 60 63 67 

6 4945 Fachrudin Yunus 75 60 65 66 80 70 

7 4956 Hani Nurul 68 70 70 65 63 66 
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8 4955 Heni Sulistyo 70 71 70 60 65 66 

9 4967 Imam Hoyali 65 70 65 6 72 69 

10 4980 Khamdani 68 65 70 70 63 66 

11 4979 Kristiyanto 75 70 75 73 80 74 

12 4995 Mat Rokim 73 75 65 70 70 70 

13 5027 Muhammad Latiful 70 70 60 60 65 66 

14 5032 Nur Rozi 70 55 65 63 70 65 

15 5074 Saroful Anam 70 70 65 60 73 67 

16 5102 Sunarso 75 60 65 66 75 67 

17 5111 Suparno 60 73 70 70 65 67 

18 5127 Verri Setya Utama 70 65 65 65 70 69 

 

Kelas : XII IPS 3 

Tahun Pelajaran : 2008/2009 

   NILAI 

No NIS Nama Responden Smt  

I 

Smt 

II 

Smt 

III 

Smt 

IV 

Smt 

V 

NA 

1 4860 Ali Mashuri 60 60 62 65 60 62 

2 4908 Aura Syifa Karina 70 65 65 66 70 68 

3 4918 Chasan Mubarok 65 70 65 66 70 68 
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4 4922 Dha’isy Mu’izzul  75 65 65 68 75 68 

5 4919 Dian Rahmawati 68 65 70 70 63 66 

6 4937 Eko Wulansari 65 70 75 70 70 70 

7 4952 Harti 70 70 65 70 60 67 

8 4957 Heru Haryanto 70 55 65 63 75 65 

9 4961 Iin Indra Ayu KH 67 80 65 65 63 68 

10 4988 Khairul Najib 75 70 70 72 70 71 

11 4990 Lilis Sudarwati 70 80 65 65 70 69 

12 5007 Muh Samidi 78 72 65 65 70 69 

13 5013 Muhamad Zaenuri 68 70 70 65 60 67 

14 5101 Sri Handayaningsih 71 65 65 60 70 66 

15 5088 Sri Rahayu 80 65 63 70 60 67 

16 5104 Suroso 83 60 65 65 70 68 

17 5113 Syaiful Amri 72 70 65 73 70 68 

69 5133 Yogi Setyadani 67 65 73 70 70 68 

 

 

 

 

 

 


