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ABSTRAK 

 

Wardani, Dwinda Shelamas. 2017. Hubungan Tingkat Pendapatan Orang Tua 

dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD 

Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Sarjana 

Pendidikan. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Univeritas Negeri Semarang. Dra. Munisah, M.Pd. Dra. 

Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 296 halaman. 

 

Keberhasilan dalam proses belajar di sekolah memiliki beberapa faktor 

internal diantaranya adalah motivasi belajar dan faktor eksternalnya adalah tingkat 

pendapatan orang tua. Tingkat pendapatan orang tua dapat membantu anak dalam 

memenuhi kebutuhan fasilitas sekolahnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

sekolah anak, maka akan timbul motivasi belajar yang tinggi pada anak tersebut. 

Tinggi rendahnya motivasi belajar selalu dijadikan indikator baik buruknya 

prestasi belajar seorang siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) 

hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan hasil belajar IPS; (2) hubungan 

motivasi belajar dengan hasil belajar IPS; (3) hubungan tingkat pendapatan orang 

tua dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar IPS Siswa 

Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan populasi 

penelitian sebanyak 136 siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan 

Gayamsari Kota Semarang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

Non-probability Sampling yaitu Sampling Kuota sebanyak 41 siswa. Teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi dan angket. Analisis data awal atau uji 

prasyarat dengan menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Pengujian 

hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi 

ganda.  

 Hasil analisis data menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan 

program SPSS 24 diperoleh: 1) hasil rx1yhitung > rtabel (0,677 > 0,308) termasuk 

kategori kuat; 2) hasil rx2yhitung > rtabel (0,851 > 0,308) termasuk kategori sangat 

kuat; 3) hasil rx1x2yhitung > rtabel (0,882 > 0,308) termasuk kategori sangat kuat; 4) 

besar koefisien determinasi = 0,777924, ini berarti kontribusi tingkat pendapatan 

orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa adalah 77,79% dan 

sisanya 22,21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan tingkat pendapata orang tua dengan hasil belajar IPS; 2) 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan motivasi belajar dengan hasil 

belajar IPS; 3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat 

pendapatan orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota 

Semarang. Saran untuk orang tua siswa agar berusaha secara optimal untuk 

meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi fasilitas belajar anak dengan 

baik.  

 

Kata Kunci : Tingkat Pendapatan Orang Tua, Motivasi Belajar, Hasil Belajar IPS 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Pendidikan merupakan faktor utama dalam mengembangkan 

kemampuan seseorang, karena pendidikan dapat mempengaruhi kepribadian dan 

perkembangan kehidupan manusia. Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 4, 

“Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban yang bermatabat.” Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan, maka pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama yaitu 

formal, informal, dan non-formal.  

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan informal merupakan jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri 

yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan non-formal 

merupakan jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilakukan 

secara terstruktur dan berjenjang, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok 

belajar, sanggar. Adanya pendidikan diharapkan SDM di Indonesia semakin 

meningkat, jika SDM meningkat maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

seseorang dikemudian hari. Pemerintah saat ini sedang memberikan perhatian 



2 
 

 
 

serius terhadap masalah pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan formal, 

informal, dan non-formal.  

Pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah di dukung dana BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah. Sekolah yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan 

melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sesuai dengan aturan dari 

Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan, “Satuan 

pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah 

daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.” Pendidikan tidak hanya 

sebatas membayar iuran sekolah tetapi juga membutuhkan biaya operasional yang 

tidak sedikit seperti buku pelajaran, seragam sekolah, akomodasi, dan kebutuhan 

sekolah yang diperlukan siswa.  

Permendikbud No. 160 tahun 2014 pasal 1, mengatur tentang 

pemberlakuan kurikulum yang berbunyi, “Satuan pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikululm 2013 sejak semeter 

pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 

2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari 

Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.” Pemberlakuan kurikulum 

tersebut dapat dilaksanakan paling lama sampai dengan tahun pelajaran 

2019/2020. Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 
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penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP. Kurikulum KTSP ditetapkan guna 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam 

mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang 

tersedia.  

Struktur KTSP pada jenjang SD/MI memuat delapan mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri. Delapan mata pelajaran tersebut yaitu 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan 

Keterampilan, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. (BNSP, 2006: 

11-12). Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI 

dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah disebutkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam 

proses pembelajaran sebagai bekal hidup di masyarakat.  

Peran pendidikan bagi manusia erat kaitannya dengan peningkatan kualitas 

hidup seseorang. Muhammad Rifa’i (2011:178) mengatakan selain berkaitan 

dengan bidang ekonomi, peran pendidikan juga berkaitan dengan tingkat 

mobilitas sosial peserta didik yang akan datang. Pendidikan berkaitan dengan 

gerak mobilitas sosial anak manusia, bahkan jenis pekerjaan kasar yang 

berpenghasilan tinggi pun mensyaratkan kemampuan membaca petunjuk dan 

mengerjakan soal hitungan sederhana. Dunia usaha dan perusahaan industri, 

bukan hanya terdapat satu, melainkan dua tangga mobilitas. Tanpa ijazah 

pendidikan tinggi, tangga mobilitas sosial sulit didaki. Kutipan tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tingkat 

mobilitas sosial manusia.  

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang diharapkan mampu untuk 

menuangkan kecakapan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, 

dan sebagai lembaga seleksi. Dengan semakin tinggi pengalaman dan juga tingkat 

pendidikan seseorang maka hal ini akan berpengaruh pula terhadap kondisi 

produktivitas dari individu itu sendiri. Menjadi individu yang produktif adalah 

menjadi individu yang mampu menghasilkan sesuatu, tidak hanya uang, 

melainkan dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. Sehingga seseorang 

dapat mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan status dan meningkatkan 

pendapatan. Dengan bersekolah keberhasilan dalam belajar mendapatkan 

pengakuan dari lingkungan atas kemampuan yang dimilikinya. Sekolah juga 

merupakan jembatan bagi seseorang untuk dapat mengembangkan potensi dirinya 

baik dalam hal akademis maupun non akademis.  

Keberhasilan dalam proses belajar di sekolah memiliki beberapa faktor, 

baik faktor ekstern maupun intern. Menurut Slameto (2010:54) faktor intern 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, meliputi: faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu, meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang paling 

penting dalam mempengaruhi proses belajar peserta didik, karena di dalam 

keluargalah anak belajar untuk yang pertama kali. Menurut Sudjipto (dalam 

slameto, 2010:61) menyatakan “keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan 
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pertama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan 

bangsa, negara, dan dunia.” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

keluarga sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anaknya.  

Terdapat 6 faktor dalam keluarga yang mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar anak, yaitu: 1) cara orang tua mendidik; 2) relasi antar anggota keluarga; 

3) suasana rumah; 4) keadaan ekonomi keluarga; 5) pengertian orang tua; 6) latar 

belakang kebudayaan (Slameto 2010: 60-64). Keluarga yang harmonis diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar anak, selain itu sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran juga akan mempengaruhi hasil belajar. Pemenuhan sarana 

dan prasarana dalam belajar dapat terpenuhi dengan baik apabila keadaan 

pendapatan orang tua juga baik. Keadaan orang tua tentulah bepengaruh terhadap 

perkembangan anak-anak, apabila diperhatikan bahwa dengan adanya pendapatan 

orang tua yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam 

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

mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dikembangkan apabila 

tidak ada prasarananya (Gerungan, 2004:196).  

Pendapatan orang tua adalah semua pendapatan yang diterima oleh orang 

tua dalam bentuk uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri 

dan keluarganya (Ace Partadoreja, 2003:56). Pendapatan orang tua merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Siswa yang sedang 

belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokok, seperti makan, pakaian dan 

perlindungan kesehatan juga membutuhkan fasilitas belajar seperti meja, kursi, 
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penerangan, alat tulis, buku dan lain-lain. Fasilitas belajar tersebut dapat terpenuhi 

apabila orang tua mempunyai pendapatan yang cukup. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan sekolah anak, maka akan timbul motivasi belajar pada anak tersebut. 

Motivasi dapat mempengaruhi arah, aktivitas yang dipilih, dan intensitas 

keterlibatan siswa dalam suatu aktivitas. Motivasi merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana motivasi erat kaitannya dengan 

perbuatan atau perilaku manusia, oleh karena itu dalam melaksanakan aktivitas 

perlu disertai dengan motivasi (Sardiman, 2005). Menurut Hamza B. Uno 

(2016:23) motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita, 

sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik, tetapi harus diingat, kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. 

Motivasi memiliki peran penting terhadap proses belajar. Tinggi 

rendahnya motivasi belajar selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi 

belajar seorang siswa. Dengan adanya motivasi, siswa akan terdorong untuk 

belajar serta menyenangi mata pelajaran dan dengan senang hati mempelajari 

pelajaran tersebut. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih 

bersemangat dalam belajar dibandingkan siswa yang tidak memiliki motivasi 

dalam belajar. Seberapapun tingginya intelektual siswa jika siswa tersebut tidak 

memiliki dorongan motivasi tentu proses pembelajaran tidak akan berlangsung 

dengan optimal. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya 

penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. (Hamzah B. Uno 2016:23). 

Berdasarkan pengalaman ketika PPL di SDN Petompon 02 Semarang, 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dikeranakan segala kebutuhan sekolah 

siswa-siswi di SD tersebut  terpenuhi. Seperti, fasilitas alat tulis, tas, sepatu, 

seragam sekolah, dan lain sebagainya, selain hal akademik pemenuhan kebutuhan 

lain juga sangat terpenuhi, contohnya ketika ada perlombaan keluar sekolah 

seperti Indonesia Scout Challenge (ISC) tingkat Provinsi para orang tua yang 

anaknya mengikuti lomba tersebut tidak segan-segan untuk menyumbangkan dana 

untuk memfasilitasi kebutuhan anak selama perlombaan. Dana yang 

berkecukupan inilah yang membuat siswa-siswi SDN Petompon 02 Semarang 

sangat termotivasi dan antusias dalam meraih prestasi baik akademik maupun non 

akademik, selain itu, komunikasi yang dijalin antara guru dengan orang tua siswa 

sangatlah erat sehingga orang tua dapat lebih mudah untuk memantau hasil belajar 

yang diperoleh siswa, apabila ada siswa yang hasil belajarnya kurang maka guru 

secara langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa. 

Untuk melengkapi data awal, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

di 5 SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tanggal 

03 Januari – 14 Januari 2017 dengan wali kelas V, teridentifikasi adanya masalah 

antara lain: masih terdapat siswa yang memperoleh hasil belajar IPS yang 
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bermacam-macam, nilai siswa ada yang belum mencapai KKM dan ada juga yang 

sudah mencapai KKM, masing-masing siswa juga memiliki kesiapan belajar yang 

berbeda-beda, pada saat proses pembelajaran banyak siswa yang sudah 

memperhatikan guru tetapi masih ada juga beberapa yang tidak memperhatikan, 

seperti bermain sendiri, berbicara dengan teman sebangku, dan mengganggu 

teman yang lain. Data yang peneliti peroleh ketika melakukan observasi pekerjaan 

orang tua siswa di SD Gugus tersebut adalah swasta, buruh, PNS, wiraswasta, dll, 

sehingga antara orang tua yang satu dengan yang lain memiliki tingkat 

pendapatan yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 

Gayamsari 01 Semarang mengungkapkan bahwa masing-masing orang tua 

memiliki perhatian yang berbeda-beda terhadap anak khususnya perhatian dalam 

memenuhi kebutuhan fasilitas belajar. Ada siswa yang fasilitas belajarnya terlihat 

mewah namun ada juga yang fasilitas belajarnya biasa, sehingga menimbulkan 

motivasi belajar siswa bervariasi.  

Bebagai hasil penelitian yang sejenis yang menginspirasi peneliti antara 

lain: penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari dengan judul “ Hubungan 

Pendapatan Orang Tua Siswa dengan Hasil Belajar IPS di SDN Gugus 5 Sukowati 

Kabupaten Sragen.” Menunjukkan pendapatan orang tua siswa di SD tersebut 

tergolong sedang dan tedapat hubungan yang positif antara pendapatan orang tua 

dengan hasil belajar IPS .  

Penelitian lain yang juga sejenis dilakukan oleh Bahrin tahun 2016 dengan 

judul “ Hubungan Tingkat Pendapatan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Lasalimu Selatan.” Kesimpulan yang dapat 
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dikemukakan pada penilitian tersebut adalah tingkat pendapatan orang tua siswa 

kelas VII SMP Begeri 1 Lasalimu Selatan memiliki hubungan yang kuat dengan 

prestasi belajar siswa karena koefisien korelasi yang dihasilkan berada pada 

rentan nilai korelasi kuat antara 0,50-0,69 yaitu sebesar 0,61. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “ Hubungan Tingkat Pendapatan Orang Tua dan Motivasi 

Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka dapat dipaparkan 

masalah-masalah yang menarik untuk dapat ditemukan hasil penelitiannya. 

Identifikasi masalah yang ditemukan, antara lain: 

1. Orang tua siswa yang satu dengan yang lain memiliki tingkat pendapatan 

yang berbeda-beda. 

2. Hasil belajar IPS siswa yang bermacam-macam, nilai siswa ada yang belum 

mencapai KKM dan ada juga yang sudah mencapai KKM. 

3. Masing-masing siswa memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. 

4. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan guru, tetapi masih ada sebagian 

kecil yang tidak memperhatikan. 

5. Motivasi belajar siswa yang bervariasi.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai 

pendapatan orang tua siswa (pendapatan individu yang siap di konsumsi atau 
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Disposaple Income) yang satu dengan yang lain memiliki tingkat yang berbeda-

beda, motivasi belajar siswa yang berbeda-beda, tingkat hasil belajar IPS siswa 

yang berbeda-beda, nilai siswa ada yang belum mencapai KKM dan ada juga 

yang sudah mencapai KKM. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dengan hasil 

belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari 

Kota Semarang? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS Siswa 

Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang? 

3. Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dan motivasi 

belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar IPS Siswa Kelas V SD 

Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk: 

1. Menguji hubungan antara tingkat pendapatan  orang tua dengan hasil belajar 

IPS Siswa Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota 

Semarang. 

2. Menguji hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS Siswa 

Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. 
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3. Menguji hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar 

secara bersama-sama dengan hasil belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus R.A 

Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan, secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian akan 

dikemukakan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

kepada pembaca mengenai hubungan tingkat pendapatan orang tua dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan 

Gayamsari Kota Semarang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi: 

1.6.2.1 Guru 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini guru dapat menambah 

pengalaman dan diharapkan ikut menumbuhkan motivassi siswa agar hasil belajar 

dapat tercapai dengan optimal. 

1.6.2.2 Orang Tua 

Keterlibatan orang tua dalam pengisian angket penelitian ini diharapkan 

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendapatan dan tidak hanya 

mengandalkan bantuan dari sekolah, sehingga dapat menyediakan fasilitasi 

kebutuhan sekolah anak secara maksimal. 
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1.6.2.3 Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan sekolah di masa yang 

akan datang yaitu dengan memberikan fasilitas belajar, memfasilitasi komunikasi 

antara orang tua dan guru, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang orang 

tuanya tidak mampu. 

1.6.2.4 Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan motivasi 

belajar dan hasil belajar IPS siswa. Dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan jika meneliti lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian lanjutan 

yang sejenis.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Pendapatan 

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan dalam istilah ekonomi memiliki banyak macam. Case dan Fair 

(2007:31) mengemukakan bahwa pendapatan individu (Personal Income) 

merupakan pendapatan total rumah tangga sebelum membayar pajak pendapatan 

individu. Pendapatan individu yang siap dikonsumsi (Disposable Income) adalah 

pendapatan individu (Personal Income) dikurangi pajak pendapatan individu, atau 

merupakan jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung rumah 

tangga. 

Tohir dalam Era Suryani (2007:1) mengatakan bahwa, pendapatan adalah 

sejumlah produksi dari sejumlah barang atau jasa yang setiap bulannya dihasilkan, 

jika penghasilannya berupa uang, biasanya disebut penghasilan bulanan. Menurut 

Yuliana Sudremi dalam Agus Setiawan (2012:8), pendapatan merupakan semua 

penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa 

tersebut dapat berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor 

produksi yang dilibatkan dalam proses produksi. 

Menurut Biro Pusat Statistik pendapatan dibedakan dalam:  

1. Pendapatan faktor yang distribusikan 

2. Transfer yang bersifat reditributiv. 
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Pendapatan golongan pertama dapat dibagi menurut sumbernya antara 

lain: (1) penghasilan sebagai gaji dan upah. (2) penghasilan dari usaha sendiri dan 

pekerjaan bebas. (3) penghasilan dan kepemilikan harta. Menurut Mulyanto dan 

Hans-Dieter Evers (2000:323) pendapatan dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan dari pada uang yang 

sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa.  

2) Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya regular 

dan biasa akan tetapi tidak selalu bebentuk balas jasa dan diterimakan dalam 

bentuk barang atau jasa. 

Menurut Sadono Sukirno  (2015:47), pendapatan pribadi dapat diartikan 

sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa 

memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh penduduk sesuatu 

negara. Biro Pusat Statistik juga menguatkan yang dimaksud dengan pendapatan 

adalah seluruh pendapatan yang diterima baik dalam sektor formal, non formal, 

maupun pendapatan subsistem dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah 

jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang 

diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Upah/gaji bersih adalah imbalan yang 

diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang 

dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai 

dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah 

dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan 

sebagainya. 
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Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik (2015) membedakan pendapatan 

menjadi dua yaitu: 

 

1) Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang bersifat 

regular dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterima 

dalam bentuk barang atau jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan 

harga oasar sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang.  

2) Pendapatan berupa uang 

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi pendapatan sektor 

formal atau pendapatan sektor informal. Pendapatan sektor formal adalah 

segala penghasilan baik berupa barang atau uang yang bersifat regular. 

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik berupa barang 

maupun uang yang diterima sebagai balas jasa. 

Dapat disimpulkan bahwa, pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh 

dari pemanfaatan faktor produksi barang dan jasa yang diperoleh dari 

pemanfaatan faktor produksi barang dan jasa yang diperoleh dalam satu bulan. 

Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda 

antara yang satu dengan yang lain, hal ini dipengaruhi oleh keadaan penduduk 

sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.  

2.1.1.2 Pengertian Orang Tua 

Menurut Nanda Pradhana (2012:15), orang tua adalah “ayah dan ibu 

kandung, orang yang dianggap tua, orang yang dihormati.” M. Ngalim Purwanto 
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dalam Yuliani (2002:8) berpendapat, orang tua adalah pendidik yang utama yang 

sudah semestinya merekalah pendidik asli yang menerima tugasnya dari kodrat 

Tuhan untuk mendidik anaknya, suatu hal yang tidak bisa di cabut, karena terikat 

oleh kewajiban.  

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah komunitas 

yang terdapat dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah  dan ibu yang 

bertanggung jawab untuk mendidik anaknya hingga dewasa. Orang tua sangat 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar anak. Di dalam keadaan 

yang normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang 

tuanya. 

2.1.1.3 Pendapatan Orang Tua 

Maftuhah dalam Nurasiyah (2011:9), pendapatan orang tua adalah 

penghasilan orang tua siswa berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari 

kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan 

rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan 

berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan 

penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.  

Pendapatan ekonomi (economic income) didefinisikan sebagai jumlah 

uang yang dapat dibelanjakan oleh suatu rumah tangga selama suatu periode 

tertentu tanpa meningkatkan atau menurunkan aset bersihnya. Pendapatan 

ekonomi meliputi segala hal yang meningkatkan kemampuan untuk berbelanja-

upah, gaji, dividen, bunga yang diterima, pendapatan perusahaan sendiri, 

pembayaran tunjangan, sewa, dan seterusnya. Jika memiliki suatu aset (seperti 
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saham) yang nilainya meningkat, keuntungannya adalah bagian dari pendapatan, 

baik menjual aset itu untuk “merealisasikan” keuntungannya atau tidak. 

Umumnya, menyebut dengan istilah pendapatan “sebelum pajak”, di mana pajak 

dianggap sebagai penggunaan pendapatan. (Case Fair, 2007:427). 

Menurut Sadano Sukirno (2015:49), pendapatan disposebel adalah 

pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah 

tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-

jasa yang mereka ingini. Dalam mencukupi kebutuhannya setiap orang 

memerlukan pekerjaan karena dengan bekerja mereka akan memperoleh 

pendapatan, apabila pendapatan tersebut dapat mencukupi seluruh kebutuhan 

rumah tangga maka dapat dikatakan makmur.  

Tingkat pendapatan orang tua adalah tinggi rendahnya penghasilan rata-

rata per bulan yang diperoleh orang tua dari berbagai sektor sehingga 

mempengaruhi tingkat dan taraf hidup keluarganya. Dalam istilah ekonomi, 

pendapatan orang tua tergolong pendapatan rumah tangga, yaitu jumlah semua 

penghasilan yang diperoleh suatu rumah tangga dalam periode waktu tertentu.  

Orang tua yang berpenghasilan kecil, berupaya agar hasil dari pekerjaan 

yang lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk 

orang tua yang berpenghasilan menengah lebih terarah kepada pemenuhan 

kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. 

Pada orang tua yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan akan memenuhi 

segala keinginannya termasuk keinginan menyekolahkan anak ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.  
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Fungsi ekonomi keluarga dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang 

kelancaran proses pendidikan bukan merupakan modal untuk dikembangkan, 

bukan untuk mendapat keuntungan. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas 

belajar banyak bergantung pada ekonomi keluarga yang akan mempengaruhi 

proses belajar, karena dengan adanya ekonomi orang tua dapat memenuhi segala 

macam kebutuhan pendidikan anak.  

2.1.1.4 Pendidikan Orang Tua  

Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana 

yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik 

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkan. Ngalim 

Purwanto (2007) menyatakan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani 

dan rohani ke arah kedewasaan. Menurut Sudirman dalam Hasbullah (2008), 

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok 

orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan 

yang lebih tinggi dalam arti mental.  

Fuad Ihsan (2003) menyebutkan bahwa “pendidikan adalah proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di 

dalam masyarakat dimana hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada 

pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimum”. Lester D. Crow (2004) 
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berpendapat, pendidikan adalah proses individualisasi dan sosialisasi yang lebih 

lanjut dapat dinyatakan bahwa kemajuan yang diperoleh seseorang berarti juga 

kemajuan bagi masyarakat dimana bertempat tinggal. 

Berbagai pendapat para ahli tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pikiran, watak, 

keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan, 

serta pendidikan adalah upaya untuk mengarah pada tercapainya perkembangan 

yang dapat merangsang suatu cara berpikir yang rasional, kreatif dan sistematis. 

Pendidikan dapat memperluas keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi 

serta membuat seseorang lebih peka terhadap setiap gejala-gejala sosial yang 

muncul. Sistem pendidikan formal memiliki tingkat atau jenjang mulai dari 

Sekolah Dasar sampai pada Tingkat Perguruan Tinggi, termasuk berbagai 

program atau lembaga khusus untuk latihan teknik atau profesi dengan waktu 

sepenuhnya. 

Menurut Zahara Idris (2001) juga mengemukakan bahwa pendidikan 

formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi.  

1. Pendidikan dasar : SD dan SMP  

2. Pendidikan menengah : SMA dan SMK  

3. Pendidikan tinggi : diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis.  

Menurut Soedijarto, tingkat pendidikan di bagi menjadi tiga yaitu: 1) 

pendidikan dasar seperti SD dan SMP; 2) pendidikan menengah seperti SMA dan 

SMK; 3) Pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana dan magister. Tingkat 

pendidikan adalah tahapan pendidikan berkelanjutan yang berdasarkan pada 
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tingkat perkembangan peserta didik serta kedalaman bahan pengajaran dimulai 

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut 

Ngalim Purwanto (2007), orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena 

kodratnya. Karena memang sudah secara kodrat orang tua mendidik anak, maka 

yang diharapkan pasti yang terbaik untuk anaknya.  

Abu Ahmadi (2007) menyatakan bahwa, tingkat pendidikan orang tua 

adalah pendidikan formal tertinggi yang berhasil ditempuh oleh orang tua. 

Menurut Dalyono (2005), faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar 

kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, 

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

dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya 

mempengaruhi keberhasilan belajar.  

Pendidikan orang tua memberikan stimulus yang baik terhadap dukungan 

akademik dimana orang tua menginginkan anak untuk menempuh pendidikan 

yang sama atau bahkan melebihi orang tua. Pendidikan juga memberikan bekal 

kecakapan, kreativitas serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mencari pekerjaan, sehingga akan memperoleh pendapatan guna memenuhi 

kebutuhan sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak yang 

semata-mata tidak hanya membayar SPP namun juga membiayai akomodasi yang 

lain seperti buku, pakaian, uang saku, dll, demi menunjang prestasi anak di 

sekolah. Semakin tinggi pendidikan orang tua maka akan mendapat pekerjaan 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi pula. 
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2.1.1.5 Sumber Pendapatan 

Pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari pendapatan tenaga 

kerja, tetapi juga ada yang berasal dari pendapatan nontenaga kerja. Pendapatan 

tenaga kerja adalah upah yang diperoleh hasil bekerja secara langsung. 

Pendapatan nontenaga kerja adalah segala bentuk pendapatan yang diterima dari 

sumber-sumber selain bekerja, misalnya biaya sewa, warisan, bunga bank, dll. 

Case and fair (2007:287) menjelaskan bahwa pendapatan non-tenaga kerja atau 

non-upah adalah segala pendapatan yang diterima dari sumber-sumber bekerja-

warisan, bunga, dividen, pembayaran transfer, semacam pembayaran 

kesejahteraan dan pembayaran jaminan sosial. 

Menurut Biro Pusat Statistik (2015) pendapatan terdiri dari sebagai 

berikut: 

1) Pendapatan berupa uang 

Segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima 

biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber pendapatan 

adalah: 

(1) Gaji dan upah yang diperoleh dari: 

a. Kerja pokok 

b. Kerja sampingan 

c. Kerja lembur 

d. Kerja kadang-kadang 
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(2) Usaha sendiri yang meliputi: 

a. Hasil bersih dari usaha sendiri 

b. Komisi 

c. Penjualan dari kerajinan rumah 

d. Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah 

e. Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial 

2) Pendapatan berupa barang 

Segala pendapatan yang sifatnya refuler dan biasa akan tetapi tidak selalu 

berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa. Pendapatan 

berupa barang yaitu: 

(1) Bagian pembayaran upah gaji yang dibentuk dalam: 

a. Beras 

b. Pengobatan 

c. Transportasi 

d. Perumahan 

e. Rekreasi 

(2) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah, antara lain: 

a. Pemaiakan barang yang diproduksi dirumah 

b. Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang 

ditempati.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan 

orang tua dapat diperoleh dari kerja pokok dan kerja sampingan yang lain 
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sehingga orang tua mendapat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga.  

Menurut Case Fair (2007:445), sumber-sumber pendapatan rumah tangga 

menerima pendapatan dari tiga sumber: (1) dari upah atau gaji yang diterima 

sebagai ganti tenaga kerja (sekitar 64%); (2) dari hak milik seperti modal tanah 

(sekitar 22%); dan (3) dari pemerintah (sekitar 14%). Perbedaan dalam 

pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga disebabkan oleh perbedaan 

dalam karakteristik pekerja (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan 

seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan (berbahaya, mengasyikan, glamor, 

sulit, dan seterusnya). Pendapatan rumah tangga juga beragam menurut jumlah 

anggota rumah tangga yang bekerja, dan bisa menurun tajam jika anggota kelurga 

menganggur. Jumlah pendapatan properti yang dihasilkan oleh rumah tangga 

bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Pendapatan transfer 

dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak secara ekslusif ditujukan 

pada rumah tangga berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk Jaminan Sosial, 

pembayaran transfer secara umum  

2.1.1.5 Tingkat Pendapatan 

Menurut Sumardi (2004:48), bahwa jumlah seluruh pendapatan dan 

kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi 

keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu pendapatan tinggi, pedapatan 

menengah, dan pendapatan rendah. Dilihat dari ekonomi dalam masyarakat terdiri 

dari tiga lapisan yaitu: 
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1) Lapisan pendapatan tinggi, terdiri dari pejabat, pemerintah setempat, dokter, 

insinyur, dan kelompok professional lainnya. 

2) Lapisan pendapatan sedang, terdiri dari alim ulama dan pegawai. 

3) Lapisan pendapatan rendah, terdiri dari buruh, petani, buruh bangunan, buruh 

pabrik, dan buruh-buruh yang tidak tetap.  

Berdasarkan golongan Biro Pusat Statistik membedakan pendapatan 

penduduk menjadi empat golongan yaitu: 

1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari 

(≥) Rp. 3.500.000,00/ bulan. 

2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 

2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00/ bulan. 

3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp. 

1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00/ bulan. 

4) Golongan pendapatan rendah jika pendapatan rata-rata kurang dari (≤) Rp. 

1.500.000,00/ bulan. 

Tingkat pendapatan orang tua antara satu dengan yang lainnya berbeda-

beda tergantung dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, masa kerja dan jumlah 

anggota keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan ada 

yang dibayarkan perhari, perminggu, per-bulan, dan bahkan per-tahun. Dari 

jumlah pendapatan yang diperoleh inilah yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam keluarga mulai dari pemenuhan akan kebutuhan pokok seperti 

makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal sampai pada pemenuhan 

kebutuhan pendidikan bagi anak. 
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2.1.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Sumardi dan Evers dalam Ratna Sari (2016:24) ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan orang tua diantaranya: 

 

 

 

 

1) Pekerjaan atau jabatan 

Jenis dari suatu pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan, dan pendapatan 

yang diperoleh dari pekerjaan disektor formal tidak sama dengan pendapatan 

disektor informal. Pekerjaan atau jabatan dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pekerjaan atau jabatan basah  

Pekerjaan atau jabatan basah yaitu pekerjaan atau jabatan yang dianggap 

banyak memberikan dana kesejahteraan pada para karyawannya. Antara 

lain pekerjaan pada kantor yang bernaung di bawah departemen keuangan, 

perdagangan, kejaksaan dan lain-lain. 

b. Pekerjaan atau jabatan kering  

Pekerjaan atau jabatan kering yaitu pekerjaan atau jabatan yang dianggap 

memberikan dana kesejahteraan kepada karyawannya. Contohnya adalah 

pekerjaan pada kantor-kantor Depdikbud, agama, tenaga kerja, sosial dan 

lain-lain.  

2) Pendidikan  
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Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan, semakin tinggi    

pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan serta status 

sosial masyarakat tersebut. 

 

 

 

3) Masa kerja  

Hal ini berarti lamanya kerja mempunyai pengaruh kuat terhadap pendapatan 

pokok seseorang, maka semakin lama masa kerja seseorang makin banyak pula 

gaji yang mereka peroleh. 

4) Jumlah anggota keluarga 

Jumlah anggota keluarga kemungkinan dapat menambah pendapatan tetapi 

jumlah anggota keluarga juga dapat mengurangi pendapatan. Menambah 

pendapatan jika anggota keluarga tersebut mempunyai penghasilan, semakin besar 

keluarga semakin besar pula jumlah penghasilan yang diterima, sebaliknya, 

jumlah anggota yang besar tidak menambah pendapatan karena anggota keluarga 

yang tidak ikut bekerja mengakibatkan bertambahnya kesibukan orang tua untuk 

mengurus anaknya.  

Menurut Biro Pusat Statistik (2015) faktor yang mempengaruhi 

pendapatan adalah sebagai berikut: 

1) Pendidikan  
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Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah 

dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). 

2) Jumlah Jam Kerja 

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah waktu dalam jam yang digunakan 

untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan 

jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang 

lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari 

rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam 

kerja, seperti mampir kerumah famili/kawan dan sebagainya.  

3) Lapangan Usaha 

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ 

kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini 

didasarkan pada Klasifikasi Bakuk Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.  

4) Jenis Pekerjaan / Jabatan 

Jenis pekerjaan / jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang 

sementara tidak bekerja.  

5) Status Pekerjaan 

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan di suatu unit usaja/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 5 

kategori yaitu: 

a. Berusaha sendiri 
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Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko 

secara ekonomis, yaitu dengan tidak kemablinya ongkos produksi yang 

telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak 

menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang 

sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.  

 

 

 

b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap buruh tak dibayar 

Berusaha dibantu buruh tidak tetap buruh tak dibayar adalah bekerja atau 

berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar 

dan atau buruh/pekerja tidak tetap.  

c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko 

sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap 

yang dibayar.  

d. Buruh/karyawan/pegawai 

Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain 

atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji 

baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan 

tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja 

bebas.  

e. Pekerja bebas di pertanian 
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Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang 

lain/majikan/institusi yang tida tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan 

terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun 

bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah 

atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem 

pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan 

perburuan, termasuk juga jasa pertanian.  

2.1.2 Motivasi Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif 

itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan / mendesak (Sardiman, 2011:73). 

Menurut MC. Donald dalam Sardiman (2011:73) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculya “feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pengertian yang 

dikemukakan Mc. Donald ini mengandung 3 elemen penting. 
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1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia.  

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa / “feeling”, afeksi 

seseorang.  

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

Dengan ke tiga elemen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan 

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak 

atau melakukan sesuatu, semua ini di dorong karena adanya tujuan, kebutuhan 

atau keinginan.  

Menurut Sardiman (2011:75) motivasi dapat juga dikatakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, seseorang mau dan ingin melakukan 

sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor 

dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.  

Menurut Djamarah (2011:149) motivasi dibedakan menjadi dua yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila 

seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka secara sadar kan 

melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. 
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Dalam aktivitas belajar, motivasi instrinsik sangat diperlukan untuk menunjang 

dorongan aktivitas belajar dari dalam diri seseorang. Dorongan belajar bersumber 

pada kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan 

esensial, bukan sekadar atribut dan seremonial. Motivasi ekstrinsik adalah 

kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif dan berungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatan 

ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor 

situasi belajar (resides in some factors outside the learning situation). Anak didik 

belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya 

untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya.  

Menurut Hamzah B. Uno (2016:9) motivasi merupakan suatu dorongan 

yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga 

seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku / aktivitas 

tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dengan sasaran sebagai berikut: (a) 

mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas 

pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini motivasi merupakan motor penggerak dari 

setiap kebutuhan yang akan dipenuhi, (b) menentukan arah tujuan yang hendak 

dicapai, dan (c) menentukan perbuatan yang harus dilakukan. 

2.1.2.2 Macam-macam Motivasi 

Macam-macam motivasi menurut Sardiman (2011) adalah sebagai berikut: 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. 

a. Motif-motif bawaan 
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Yang di maksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Misalnya dorongan untuk 

makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk 

beristirahat, dorongan seksual, dll. 

b. Motif-motif yang dipelajari. 

Maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai 

contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan 

untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. 

2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi: kebutuhan untuk minum, makan, 

bernapas, seksual, berbuat dan kebutuha untuk beristirahat.  

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu.   

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 

Motif-motif ini muncul karena adanya dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif.  

3) Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis 

yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani 

seperti misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk 

motivasi rohaniah adalah kemauan.  
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4) Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-

motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.  

Berbagai macam motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai macam jenis motivasi. Mulai berasal motivasi dalam diri seseorang 

maupun dari luar diri seseorang. Motivasi tersebut sangat lah penting untuk 

menunjang kemajuan seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 

kaitannya dengan perilaku, maka motif dan motivasi itu tidak dapat terpisah, 

sehingga pada gilirannya konsep motivasi telah mencangkup motif dan 

penguatannya. 

2.1.2.3 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi 

tujuan untuk ,encapai tujuan tertentu.  

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita, 

sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat.  



34 
 

 
 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajae dengan baik. 

(Hamzah B. Uno, 2016:23). 

Menurut Djamarah (2011:200), motivasi untuk belajar adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Penemuan-penemuan 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika 

motivasi untuk belajar bertambah. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar.  

Menurut Sardiman (2011:75), motivasi belajar adalah merupakan faktor 

psikis yang bersifat non-intelektual. Pernannya yang khas adalah dalam hal 

penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yanng 

memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat.  

Berdasarkan uraian teori tentang motivasi belajar yang telah dikemukakan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, motivasi belajar merupakan dorongan yang 
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timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan belajar guna 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

2.1.2.4 Prinip-prinsip Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar seseorang. 

Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa adanya motivasi. Tidak ada motivasi 

berarti tidak ada kegiatan belajar yang dilakukan. Agar peranan motivasi lebih 

optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekadar 

diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut 

Djamarah (2011:153) ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar diantaranya: 

1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. 

Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang medorong seseorang untuk belajar. 

Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan 

aktivitas belajar dalam rentangan waktu tertentu. 

2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. 

Anak didik yang belajar berdasarkan motivasi intrinsik sangat sedikit 

terpengaruh dari luar. Semangat belajarnya sangat kuat. Dia belajar bukan karena 

ingin mendapatkan nilai yang bagus, mengharapkan pujian dari orang lain atau 

mengharap-kan hadiah berupa benda melainkan karena ingin memperoleh ilmu 

yang sebanyak-banyaknya. Tanpa diberikan iming-iming imbalan pun anak akan 

belajar dengan sendirinya. Berbeda dengan anak yang harus diberi motivasi 

ekstrinsik, anak tersebut akan lebih mengharapkan suatu imbalan dan mudah 
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terpengaruh, selain itu, anak didik juga kurang percaya diri akan kemampuan 

belajar yang dimiliki. 

3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 

Meski hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar anak 

didik, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Setiap manusia, pasti 

lebih senang jika dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji 

berarti memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Hal ini akan 

memberikan semangat kepada seorang anak didik untuk lebih meningkatkan 

prestasi belajarnya. Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan kepada anak didik 

dengan tujuan untuk memberhentikan perilaku negatif anak didik. Hukuman yang 

diberikan pun bukan hukuman secara fisik, tetapi hukuman yang bersifat 

mendidik seperti memberikan tambahan Pekerjaan Rumah, atau penugasaan lain. 

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar.  

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh anak didik adalah keinginannya 

untuk menguasi sejumlah ilmu pengetahuan, oleh karena itulah anak didik 

membutuhkan proses belajar untuk menuangkan potensi-potensi yang dimilikinya. 

Dalam proses belajar, anak didik membutuhkan suatu penghargaan, penghargaan 

itu dapat memberikan rasa percaya diri dan motivasi dalam diri anak untuk 

menambah semangat belajar anak. 

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar.  

Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Percaya bahwa ilmu yang di 
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dapat dalam belajar tidak akan sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya 

masa kini tetapi juga masa mendatang. 

6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.  

Motivasi akan selalu memperngaruhi hasil belajar. Tinggi rendahnya motivasi 

selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang anak didik. 

Apabila seorang anak mempunyai motivasi yang tinggi didalam dirinya maka 

usahanya untuk belajar dengan giat juga sangat tinggi. Ketika mempunyai 

semangat belajar yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa hasil belajar yang di 

capai juga akan tinggi.  

Berbagai prinsip motivasi dalam belajar tersebut dapat memberikan 

patokan atau acuan sebagai modal dalam diri seseorang untuk terus memperkuat 

motivasi belajar dalam dirinya baik secara intrinsik maupun ekstrinsik.  

2.1.2.5 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Menurut Djamarah (2011:156), mengatakan bahwa ketiadaan minat 

terhadap suatu mata pelajaran menjadi pangkal penyebab kenapa anak didik tidak 

bergeming untuk mencatat apa-apa yang telah disampaikan olehh guru. Bila 

motivasi ekstrinsik yang diberikan itu dapat membantu anak didik keluar dari 

lingkaran masalah kesulitan belajar, maka motivasi dapat diperankan dengan baik 

oleh guru. Peranan yang dimainkan oleh guru dengan mengandalkan fungsi-fungsi 

motivasi merupakan langkah yang akurat untuk menciptakan iklim belajar yang 

kondusif bagi anak didik. Untuk jelasnya ketiga fungsi motivasi dalam belajar 

tersebut diatas, akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut: 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan. 
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Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada 

seseuatu yang dicari muncullah minatnnya untuk belajar. Sesat yang akan dicari 

itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan 

dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik 

untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Anak didikpun mengambil sikap seiring 

dengan minat terhadap suatu objek. Anak didik mempunyai keyakinan dan 

pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang 

sesuatu. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong kearah sejumlah perbuatan 

dalam belajar. Jadi, motivas yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi 

sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar.  

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan  

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik ini 

merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam 

bentuk gerakan psikofisik. Anak didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan 

segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung 

tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam kepastian 

perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang terpatri dalam wacana, 

prinsip, dalil, dan hukum, sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya.  

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan 

yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik 

yang ingin mendapatkan sesuatu dari sesuatu mata pelajaran tertentu, tidak 

mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata pelajari yang lain. Pasti anak didik 
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akan mempelajari mata pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. 

Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akann 

dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengaah yang memberikan motivasi 

kepada anak didik dalam belajar. Dengan tekun anak didik belajar. Dengan penuh 

konsntrasi anak didik elajar agar tujuannya mencari sesuatu yang ingin 

diketahui/dimengerti itu cepat tercapai setelah segala sesuatu yang mengganggu 

dikiranya dan dapat memuyarkan konsntrasinya diusahakan disingkirkan jauh-

jauh. Itulah peranan motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan anak didik 

dalam belajar.  

Berbagai fungsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi dapat 

dijadikan sebagai motor penggerak dari setiap kegiatann yang akan dikerjakan, 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya, motivasi dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menghilangkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

2.1.2.6 Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Menurut Syaiful Bachri Djamarah (2011:159), ada berbagai bentuk 

motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkkan belajar anak 

didik, sebagai berikut: 

1) Memberi Angka 

Angka dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar 

anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan 

kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih menigkatkan prestasi 
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belajar mereka di masa mendatang. Angka atau nilai yang baik memounyai 

potensi yang besar untuk meberikan motivasi kepada anak didik lebih  giat 

belajar. Penilaian harus juga diarahkan pada aspek kepribadian anak didik dengan 

cara mengamati kehidupan anak didi di dekolah, tidak hanya semta-mata 

berpedoman pada hasil ulangan di kelas, baik dalam bentuk formatif atau sumatif. 

Pemberian angka/nilai yang baik juga penting diberikan kepada anak didik yang 

kurang bergairah belajar bila hal itu dianggap dapat memotivasi anak didik untuk 

belajar dengan bersemangat. Guru dapat memberikan penilaian berupa angka 

dengan mempertimbangkan untung ruginya dalam segala segi pendidikan.  

2) Hadiah  

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan 

atau kenang-kenangan/cendera mata. Dalam dunia pendidiikan, hadiah dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah dapat diberikan kepada anak didik yang 

berprestasi tinggi, ranking satu, dua atau tiga dari anak didik lainnya. Kepentingan 

lainnya adalah untuk membantu anak-anak atau mahasiswa yang berprestasi 

dalam segala hal, tetapi termasuk kelompok anak dengan latar belakang ekonomi 

orang tua mereka yang lemah, sehingga bila tidak dibantu berupa uang beasiswa 

Supersemar, studi mereka akan kandas ditengah perjalanan atau gagal sama 

sekali. Pemberian hadiah bisa juga diberikan bukan berbentuk beasiswa 

Supersemar, tetapi berbentuk lain seperti buku tulis, pensil, bolpoint, dan buku-

buku bacaan lainnya yang dikumpulkan dalam sebuah kotak terbungkus dengan 

rapi.  

3) Kompetisi  
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Kompetisi adalah persaingan, dapt digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. Persaingan, baik dalam 

bentuk individu maupun kelompok diperlukan dalam pendidikan. Kondisi ini bisa 

dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi elajar mengajar yang kondusif. 

Bila iklim belajar yang kondusif terbentuk, maka setiap anak didik telah terlihat 

dalam kompetisi untuk menguasai bahan pelajaran yang diberikan.  

4) Ego-involvement  

Menumbuhkan kesadaran kepasa anak didik agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi 

yang baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah 

simbol kebanggaan dan harga diri. Begitu juga dengan anak didik sebagai subjek 

belajar. Anak didik akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya.  

5) Memberi Ulangan  

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Anak didik biasanya 

dipersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari  untuk mengahadapi ulangan. 

Berbagai usaha dan teknik bagaimana agar dapat menguasai semua bahan 

pelajaran anak didik dilakukan sedini mungkin sehingga memudahkan mereka 

menjawab setiap item soal yang diajukan ketika pelaksanaan ulangan 

berlangsung, sesuai dengan interval waktu yang diberikan. Ulangan akan menjadi 

alat motivasi bila dilakukan akurat dengan teknik dan strategi yang sistematis dan 

terencana.  
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6) Mengetahui hasil 

Mengetahui hasil belaajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan 

mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih giat. Bagi anak didik 

yang menyadari betapa besarnya nilai sebuah prestasi belajar akan meningkatkan 

intensitas belajar guna mendapatkan prestasi belajar yang melebihi prestasi belajar 

yang diketahui sebelumnya.  

7) Pujian  

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat 

motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Guru dapat memanfaatkan pujian untuk memuji 

keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan disekolah. Pujian diberikan 

sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan sama sekali 

dengan hasil kerja anak didik.  

8) Hukuman  

Meski hukuman sebagai reinforcemen yang negatif, tetapi bila dilakukan 

dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. 

Hukuman akan merupakan alat motivasi apabila dilakukan dengan pendekatan 

edukatif, bukan karena dendam. Pendekatan edukatif yang dimaksud disini 

sebagai hukuman yang mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap dan perbuatan 

anak didik yang dianggap salah. Sanksi berupa hukuman yang diberikan anak 

didik yang melanggar peraturan atau tata terib sekolah dapat menjadi alat motivasi 

dalam rangka meningkatkann prestasi belajar. Hukuman hanya diberikan oleh 

guru dalam konteks mendidik seperti memberikan hukuman berupa 
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membersihkan kelas, menyirami rumput dihalaman sekolah, membuat 

resume/ringkasan, dll dengan tujuan mendidik.  

9) Hasrat untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. 

Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang tersedia di dalam anak didik. 

Diakui, hasrat untuk belajar adalah segala psikologis yang tidak berdiri sendiri, 

tetapi berhubungan dengan kebutuhan anak didik untuk mengetahui suatu dari 

objek yang akan dipelajarinya. 

10) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas 

akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Dengan 

kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minnat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat besar 

pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu 

mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sunggguh-sungguh. Karena ada daya 

tarik baginya. Ada berbagai macam cara yang dapat guru lakukan untu 

membangkitkan minat anak didik sebagai berikut: 

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga dia 

rela belajar tanpa paksaaan. 
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b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan, 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah menerima 

bahan pelajaran.  

c. Memberikan kesemoatan kepada anak didik unntuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif 

dan kondusif.  

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks 

perbedaan individual anak didik.  

11) Tujuan yang Diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak didik merupakan 

alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai, dirasakan anak sangat berguna dan menguntungkan, sehingga 

menimbulkan gairah untuk terus belajar.  

Berbagai macam bentuk-bentuk motivasi sebagaimana diuraikan tersebut, 

masih banyak bentuk dan cara yang dapat dimanfaatkan. Yang penting bagi guru 

adanya bermacam-macam mmotivasi itu dapat dikembangkan dan diarahkan 

untuk dapat melanjutkan hasil belajar yang bermakna. Mungkin pada mulanya, 

karena ada sesuatu (bentuk motivasi) siswa itu rajin belajar, tetapi guru harus 

mampu melanjutan dari tahap rajin belajar itu bisa diarahkan menjadi kegiatan 

belajar yang bermakna, sehingga hasilnya akan bermakna bagi kehidupan si 

subjek belajar (anak didik). 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 
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Menurut Ahmad Susanto (2013:5), hasil belajar merupakan kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Adapun menurut Rifa’i 

(2012:69), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Menurut Sudjana (2009:22), hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Winkle dalam Purwanto (2014:45) menyatakan bahwa, hasil 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. Menurut Dimyati (2013:3) bahwa, hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  

Menurut Ahmad Susanto (2013:6) macam-macam hasil belajar antara lain: 

 

1) Pemahaman konsep (aspek kognitif) 

Pemahaman menurut Bloom (1979:89) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom 

ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap dan memahami 

pelajaran yang diberikan guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang di baca, yang di lihat, yang di alami atau yang 

dirasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang di lakukan. Untuk 

mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman konsp, guru dapat 

melakukan evaluasi produk yang dapat dilaksanakan dengan mengadakan 

berbagai macam tes, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajaran di SD 

umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan 

harian, ulangan semester maupun ulangan umum. 
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2) Ketrampilan proses (aspek psikomotor) 

Usman dan Setiawati (1993:77) mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 

mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar dan erbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil 

tertentu, termasuk kreativitasnya. 

3) Sikap siswa (aspek afektif) 

Menurut Sardiman (1996:275), sikap merupakan kecenderungan untuk 

melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola dan teknik tertentu terhadap dunia 

sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap 

merujuk pada perbuatan, perilaku atau tindakan seseorang. 

Benyamin Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2013:26-30) secara garis 

besar membagi hasil belajar ke dalam tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif, dan 

ranah psikomotor. 

1) Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku sebagai berikut: 

a. Remembering (mengingat), mencapai kemampuan ingatan tentang hal 

yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau 

metode.  

b. Understanding (memahami), mencangkup kemampuan menangkap arti 

dan makna tentang hal yang dipelajari. 
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c. Applying (menerapkan), mencangkup kemampuan menerapkan metode 

dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, 

menggunakan prinsip.  

d. Analyzing (menganalisis), mecangkup kemampuan merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat 

dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian 

yang telah kecil.  

e. Evaluating (menilai), mencangkup kemampuan membentuk pendapat 

tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan 

meniilai hasil karangan. 

f. Creating (mencipta), mencangkup kemampuan membentuk suatu pola 

baru. Misalnya, kemampuan menyusun suatu program kerja.  

2) Ranah afektif terdiri dari lima perilaku-perilaku sebagai berikut: 

a. Penerimaan, yang mencangkup kepekaan tentang hal tertentu dan 

kesedaian memperhatikan hal tersebut. Misalnya kemampuan mengakui 

adanya perbedaan-perbedaan.  

b. Partisipasi, mencangkup kerelaan, kesediaan memperhatikan da 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya, mematuhi aturan, dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan.  

c. Penialaian dan penentuan sikap, yang mencangkup menerima suatu nilai 

menghargai, mengakui, menentukan sikap. Misalnya menerima suatu 

pendapat orang lain.  
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d. Organisasi, yaitu mencangkup kemampuan membentuk suatu sistem nilai 

sebagai peoman dan pegangan hidup. Misalnya menempatkan nilai dalam 

suatu skala nilai dan dijadikan pedoman  bertindak secara bertanggung 

jawab.  

e. Pembentukan pola hidup, yang mencangkup kemampuan, menghayati 

nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Misalnya 

kemampuan mempertimbangkan dan menumbuhkan tindakan yang 

berdisiplin.  

3) Ranah Psikomotor, terdiri dari tujuh jenis perilaku. 

a. Perepsi, yang mencakup kemampuan memilah-milahkan 

(mendeskripsikan) hal-hal secara khas dan menyadari adanya perbedaan 

yang khas tersebut. Misalnya, penilaian warna, angka  6 (enam) dan 9 

(sembilan), huruf b dan d.  

b. Kesiapan, yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan 

dimana akan terjadi suatu gerakann atau rangkaian gerakan. Kemampuan 

ini mencangkup jasmani dan rohani. Misalnya, posisi star lomba lari.  

c. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai 

contoh, atau gerakan peniruan. Misalnya, meniru gerak tari, memuat 

lingkaran diatas pola.  

d. Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan-

gerakan tanpa contoh. Misalnya, melakukan lompat tinggi dengan tepat.  
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e. Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan atau 

keterampilan yang terdiri dari banyak tahap, secara lancar, efisien, dan 

tepat. Misalnya, bongkar-pasang peralatan secara tepat.  

f. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus 

yang berlaku. Misalnya, keterampilan bertanding. 

g. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerak yang 

baru atas dasar prakarsa sendiri. Misalnya, kemampuan membuat tari 

kreasi baru.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku siswa secara menyeluruh baik 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan sebagai hasil dari sebuah 

pengalamannya dalam kegiatan belajar yang umumnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.  

 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gesalt dalam Ahmad Susanto (2013:12), hasil belajar 

dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau 

tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani 

maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, 

keluarga, dan lingkungan.  
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Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman (2007:158), hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternak. Faktor internal 

meliputi:kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat. Wasliman (2007:159) berpendapat, 

bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan hasil belajar 

siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di 

sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa.  

Ruseffendi (1991:7) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar ke dalam sepuluh macam, antara lain: 

1) Kecerdasan Anak 

Kemampuan inteligensi seseorang sangat memengaruhi terhadap cepat dan 

lambatnya penerimaan informasi serta terpecahkan atau tidaknya suatu 

permasalahan. Kecerdasan siswa sangat membantu pengajar untuk menentukan 

apakah siswa itu mampu mengikuti pelajaran yang diberikan dan untuk 

meramalkan keberhasilan siswa setelah mengikuti pelajaran yang diberikan 

meskipun tidak akan terlepas dari faktor lainnya. Kemampuan merupakan potensi 

dasar bagi pencapaian hasil belajar yang dibawa sejak lahir.  

2) Kesiapan atau Kematangan 

Kesiapan atau kematangan adalah tingkat perkembangan dimana individu 

atau organ-organ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam proses belajar, 
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kematangan atau kesiapan ini sangat menentukan keberhasilan dalam belajar 

tersebut.  

3) Bakat Anak 

Menurut Chaplin, yang dimaksud dengan bakat adalah kemampua potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Dengan demikian, sebetulnya seseorang memiliki bakat dalam arti 

berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu. Maka bakat akan 

memengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar. 

4) Kemauan Belajar 

Salah satu tugas guru yang kerap sukar dilaksanakan ialah membuat anak 

menjadi mau belajar atau menjadi giat untuk belajar. Keengganan siswa untuk 

belajar mungkin disebabkan karena ia belum mengerti bahwa belajar sangat 

penting untuk kehidupannya kelak. Kemauannya belajar yang tinggi disertai 

dengan rasa tanggung jawab tentunya berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

diraihnya. Karena kemauan belajar menjadi salah satu penentu dalam mencapai 

keberhasilan belajar. 

 

5) Minat 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinnggi atau keiinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap 

pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. 

Kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang 
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memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat lagi, dan akhirnya mencapai 

prestasi yang diinginkan.   

6) Model Penyajian Materi Pelajaran 

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pula pada model penyajian 

materi. Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak membosankan, 

menarik, dan mudah dimengerti oleh para siswa tentunya beroengaruh secara 

positif terhadap keberhasilan belajar. 

7) Pribadi dan Sikap Guru 

Siswa begitu juga manusia pada umumnya dalam melakukan belajar tidak 

hanya melalui bacaan atau melalui guru saja, tetapi bisa juga melalui contoh-

contoh yang baik dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Kepribadian dan sikap 

guru yang kreatif dan penuh inovatif dalam perilakunya, maka siswa akan meniru 

gurunya yang aktif dan kreatif ini.  

8) Suasana Pengajaran 

Faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam belajar adalah 

suasana pengajaran. Sausana pengajaran yang tenang, terjadinya dialog yang kritis 

antar siswa dengan guru dan menumbuhkan suasana yang aktif diantara siswa 

tentunya akan memberikan nilai lebih pada proses pengajaran. Sehingga 

keberhasilan siswa dalam belajar dapat meningkat secara maksimal.  

9) Kompetensi Guru 

Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. 

Kemampuan-kemampuan itu diperlukan dalam membantu siswa dalam belajar. 

Keerhasilan siswa belajar akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru yang 
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profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompeten dalam 

bidangnya dan menguasai dengan baik bahan yang akan diajarkan serta  mampu 

memilih metode belajar mengajar yang tepat sehingga pendekatan itu bisa 

berjalan dengan semestinya.  

10) Masyarakat  

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam tingkah laku manusia dan 

berbagai macam latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, pantaslah dalam 

dunia pendidikan lingkungan masyarakat pun akan ini ikut mempengaruhi 

kepribadian siswa. Kehidupan modern dengan keterbukaan serta kondisi yag luas 

banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh kondisi masyarakat ketimang oleh keluarga 

dan sekolah.  

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya 

terlibat faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar 

seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, terdapat faktor yang dapat dikatakan 

hampir sepenuhnya tergantung pada siswa. Hasil belajar yang diambil dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPS.  

Hasil belajar IPS merupakan hasil optimal siswa baik dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mempelajari IPS 

dengan jalan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan baik berupa perubahan 

tingkah laku, pengetahuan, maupun keterampilan. Sehingga siswa tersebut 

mampu mencapai hasil maksimal belajarnya sekaligus memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan masalah sosial dan menerapkannya dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Hasil belajar IPS mengambil dari nilai UTS Rapor yang sudah 

mencakup hasil tes dan penilaian atas sikap dan keterampilan siswa.  

2.1.4 Penilaian Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Penilaian 

Penilaian merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran, dari 

proses pembelajaran tersebut guru perlu mengetahui seberapa jauh proses 

pembelajaran tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Nana Sudjana (2009: 3), penilaian mempunyai ciri-ciri adanya objek 

atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk 

membandingkan antara kenyataan atau apa adanya dengan kriteria atau apa 

harusnya. Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada pada saat ini 

menunjuk arah yang lebih luas, konsep-konsep tersebut pada umumnya berkisar 

pada pandangan sebagai berikut :  

1. Penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan pendidikan yang ditetapkan, 

tetapi juga terhadap tujuan-tujuan yang ditimbulkan dan efek sampingnya. 

2. Penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga 

melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik 

proses maupun keluaran. 

3. Penilaian tidak hanya untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut 

penting bagi siswa dan bagaimana siswa mencapaianya. (Enny Sudaryanti, 

2007) 
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Menurut Linn dan Gronlund (Uno dan Satria, 2012), penilaian 

(assessment) merupakan suatu istilah umum yang meliputi tentang belajar siswa 

(observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertullis) dan format penilaian kemajuan 

belajar. Penilaian didefinisikan juga sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk 

mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan 

pendidikan, metode atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, 

organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu 

(Uno dan Satria, 2012). 

Menurut (BSNP 2007: 9), penilaian merupakan serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi 

penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh 

informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar 

peserta didik. 

Nana Sudjana (2009: 3) menyatakan bahwa penilaian adalah proses 

memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk 

interpretasi yang diakhiri dengan judgment. Interpretasi dan judgment merupakan 

tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria 

dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. 
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Penilaian berfungsi untuk menentukan nilai terhadap objek berdasarkan 

kriteria tertentu. Objek yang dimaksud disini adalah peserta didik yang melakukan 

suatu proses pembelajaran. Proses pemberian nilai berlangsung dalam bentuk 

pemikiran terhadap objek tersebut kemudian dihasilkan kesimpulan yang berupa 

nilai. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu, dalam hal ini obyek yang 

dinilai adalah hasil belajar siswa. Nana Sudjana (2009: 3) mengungkapkan bahwa 

hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh sebab itu penilaian hasil 

belajar siswa berisi tentang rumusan kemampuan dan tingkah laku yang dimiliki 

siswa yang dijadikan sebagai acuan guru untuk menilai kemampuan siswa. 

Menurut Nana Sudjana (2009: 3), Penilaian proses belajar adalah upaya 

memberi nilai terhadap kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan 

guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Yang dinilai adalah pada saat 

proses terjadinya pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Guru 

berperan sebagai pemberi nilai sedangkan siswa sebagai penerima hasil yang telah 

dilakukan. Guru dan siswa saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain dalam proses pembelajaran.  

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Penilaian 

Fungsi dari penilaian menurut Nana Sudjana (2009: 4) sebagai berikut : 

1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional. Dengan 

demikian penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan 

intruksional. 
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2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin 

dilakukan dalam hal tujuan intruksional, kegiatan belajar siswa, strategi 

mengajar guru dan lain-lain. 

3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang 

tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar 

siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang 

dicapainya. 

Penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilkah 

proses belajar mengajar yang terjadi. Selain itu juga sebagai perbaikan dalam 

melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan juga 

sebagai laporan kemauan belajar siswa yang diberikan kepada orang tua agar 

orang tua mengetahui hasil belajar anak dalam bentuk raport yang biasanya 

diberikan pada akhir semester. 

Fungsi penilaian yang lainnya bukan hanya untuk menentukan kemajuan 

belajar siswa, tetapi sangat luas. Fungsi penilaian sebagai berikut: 

1. Penilaian membantu siswa merealisasikan diri untuk mengubah atau 

mengembangkan perilaku.  

2. Penilaian membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah 

dikerjakan.  

3. Penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang 

digunakan telah memadai.  

4. Penilaian membantu guru membuat pertimbangan administrasi.  

(Cronbach, 1954 dalam Hamalik, 2002: 204). 
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Fungsi penilaian sebagai alat untuk membantu siswa dalam mewujudkan 

dan mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib yang ada. Siswa mendapat 

kepuasan atas apa yang dikerjakan yang berupa nilai. Penilaian membantu guru 

dalam menetapkan metode yang digunakan telah tepat diterapkan. 

Tujuan dari penilaian menurut Nana Sudjana, (2009: 4) sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan 

dan kekurangan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang 

ditempuh.  

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni 

seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah 

tujuan pendidikan yang diharapkan.  

3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 

pelaksanaan.  

4) Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat, dan para orang tua siswa.  

Pendapat tersebut, penilaian mempunyai tujuan mendeskripsikan hasil 

belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam 

proses pembelajaran tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui keberhasilan 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, dapat terlihat berhasil atau tidak 

guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Apabila hasilnya kurang baik 
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maka dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pendidikan sehingga 

dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak sekolah. 

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Penilaian 

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan, 

maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendak memperhatikan 

beberapa prinsip panilaian. 

Prinsip penilaian menurut Nana Sudjana (2009: 9) yang dimaksudkan 

sebagai berikut: 

1. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga 

jelas abilitas (segi) yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan 

interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam 

merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku 

pelajaran yang digunakan. 

2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar-

mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses 

belajar-mengajar sehingga pelaksanaanya berkesinambungan. “Tiada proses 

belajar-mengajar tanpa penilaian” hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap 

guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga 

dapat bermanfaat baik bagi siswa maupun guru. 

3. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan 

prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus 

menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Sifat 
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komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang di nilai tidak hanya aspek 

kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. 

4. Penilaian hasil belajar diikuti dengan tindak lanjutnya. 

Dalam melakukan penilaian, guru harus berpatokan terhadap kurikulum 

yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Sehingga dalam merancang 

penilaian hasil belajar siswa lebih jelas. Penilaian dilakukan pada setiap saat 

proses pembelajaran sehingga pelaksanaanya berkesinambungan, agar diperoleh 

hasil belajar yang objektif sesuai dengan kemampuan siswa maka menggunakan 

berbagai alat penilaian. Apabila hasil belajar siswa kurang baik maka guru 

bertanggungjawab penuh terhadap siswa sampai siswa tersebut meperoleh hasil 

yang baik. 

Depdiknas (2004 : 7) menyatakan bahwa prinsip atau kriteria penilaian 

yaitu: 

a. Validitas 

Menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai dan isi mencakup semua kompetensi yang 

terwakili secara proporsional.  

b. Reliabilitas  

Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang reliable dan 

menjamin konsistensi. Contoh , guru menilai dengan proyek penilaian akan 

reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan 

lagi dengan kondisi yang relatif sama, untuk menjamin penilaian yang reliable 

petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. 
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c. Terfokus pada kompetensi 

Penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi (rangkaian 

kemampuan), bukan pada penguasaan materi (pengetahuan). 

d. Keseluruhan atau komprehensif  

Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat 

untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga 

tergambar profil kemampuan peserta didik. Sehingga di sini jelas terlihat 

kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

e. Objektivitas 

Penilaian harus dilaksanakan secara obyektif, penilaian harus adil, terencana, 

berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik dan 

menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian 

angka. Dalam memberikan penilaian guru tidak boleh pilih kasih. 

f. Mendidik 

Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan 

meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik.  

Dalam menilai hasil belajar siswa, guru hendak memperhatikan prinsip-

prinsip dalam penilaian agar hasilnya sesuai baik. 

2.1.4.4 Jenis-jenis Penilaian 

Menurut Nana Sudjana (2009: ), jenis penilaian ada beberapa macam, 

yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik dan penilaian 

selektif, dan penilaian penempatan. 
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1. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar 

itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar mengajar. 

Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program 

pengajaran dan strategi pelaksanaan. 

2. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya 

adalah untuk melihat hasil yang ingin dicapai oleh para siswa yakni seberapa 

jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Penialaian ini 

berorientasi kepada produk bukan kepada proses. 

3. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebab. Penialaian ini 

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengejaran remedial 

(remedial teching), menemukan kasus-kasus, dll. Soal-soal tentunya disusun 

agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. 

4. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, 

misal ujian saringan masuk kelembaga pendidikan tertentu. 

5. Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajara dan 

penguasaan belajar seperti  yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan 

belajar untuk program itu. Dengan perkataan lain, penilaian ini berorientasi 

kepada kesiapan siswauntuk menghadapi program baru dan kecocokan 

program belajar dan kemampuan siswa. 
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Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tetang Standar 

Nasional Pendidikan dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan, jenis penilaian dan bentuk pengadministrasiannya diuraikan 

seperti berikut: 

1. Ulangan Harian 

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur proses pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikansatu 

Kompetensi Dasar (KD) atau lebih dalam proses pembelajaran. 

2. Ulangan Tengah Semester  

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu 

kegiatan pembelajaran. 

3. Ulangan Akhir Semester  

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan materi 

meliputi indikator-indikator yang merepresentasikan semua standar kompetensi 

(SK) pada semester tersebut. 

4. Ulangan Kenaikan Kelas 

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di 

akhir semester genap, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di 

akhir semester genap. Cakupan materi meliputi indikator-indikator yang 

merepresentasikan Kompetensi Inti pada tahun tersebut dengan mengutamakan 

materi yang dipelajari pada semester genap. 
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5. Ujian Sekolah 

Ujian sekolah adalah kegiatan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik 

yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas 

prestasi belajar peserta didik dan merupakan salah satu syarat kelulusan darisatuan 

pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujiannasional, kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian yang diatur dalamPermendiknas yang 

dikeluarkan oleh Depdiknas untuk tahun yang bersangkutan dan Prosedur 

Operasional Standar (POS) ujian sekolah yangditerbitkan oleh BSNP. 

6. Ujian Nasional 

Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian pencapaian kompetensi peserta 

didik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi 

belajar peserta didik dan merupakan salah satu syarat lulus dari satuan pendidikan. 

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mengikuti Permendiknas yangdikeluarkan 

setiap tahun oleh Depdiknas dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang 

diterbitkan oleh BSNP. 

2.1.4.5 Proses Penilaian di SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari 

Kota Semarang 

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Proses penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui 

keberhasilan proses dan hasil belajar yang diperoleh siswa. Proses penilaian yang 

akan dicantumkan ialah proses penilaian hasil belajar di SD Gugus R.A Kartni 
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Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Penilaian hasil belajar dibedakan menjadi 

dua, yakni tes dan non tes. Tes ada yang diberikan secara lisan (menuntut jawaban 

secara  lisan), ada tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan ada tes 

tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang 

disusun dalam bentuk objektif, ada juga dalam bentuk esai atau uraian. Non tes 

digunakan sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, 

skala, soiometri, studi kasus, dll. Penilaian hasil belajar di sekolah menggunakan 

tes buatan guru untuk semua bidang studi. Proses penilaian hasil belajar di SD 

Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang menggunakan 

penilaian tiga ranah, yakni: 1) ranah kognitif; 2) ranah afektif; 3) ranah 

psikomotorik. Pengambilan nilai ketiga ranah tersebut dilakukan pada saat 

pemberian tugas rumah, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan 

kenaikan kelas. 

Proses penilaian pada tes, baik tes uraian (esai) maupun tes objektif  

sebagai berikut: 

1. Tes uraian (esai)  

Pemeriksaan jawaban soal uraian dengan cara yakni diperiksa seorang demi 

seorang untuk semua soal, kemudian diberi skor. Skoring yang digunakan dalam 

bentuk skala 1-10. Misal untuk soal kategori mudah diberi bobot dua, soal 

kategori cukup diberi bobot tiga, dan soal kategori sulit diberi bobot lima 

sehingga jumlah bobot itu 10. Contoh: 

Nama siswa: Siska 
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Nomor Soal Nilai yang Diperoleh Bobot Nilai Total Nilai 

1 4 2 8 

2 3 3 9 

3 3 3 9 

4 4 3 12 

5 2 5 10 

 ∑16  ∑48 

Nilai rata-rata sebelum diberi bobot adalah 16/5 = 3,2 

Nilai rata-rata setekah diberi bobot adalah 48/5 = 3,0 

Bobot nilai akan menunjukkan nilai yang berbeda antara siswa satu dengan 

yang lain. 

2. Tes Objektif 

Pemeriksaan jawaban menggunakan kunci jawaban yang dibuat oleh guru 

dalam plastik bening atau kertas yang diberi lubang, kemudian diletakkan diatas 

lembaran jawaban, kesalahan jawaban dapat dengan mudah dihitung. Skoring 

terhadap jawaban yang benar dalam tes objektif, khususnya untuk jenis benar-

salah dan pilihan berganda, menggunakan rumus berikut: 

Sk =   
 

   
 

Sk adalah Skor yang diperoleh 

B adalah jawaban yang benar 

S adalah jawaban yang salah 

O adalah kemungkinan jawaban atau option 

Pengolahan data hasil belajar baik yang diperoleh dari ulangan harian 

maupun tugas rumah dalam bentuk tes dilakukan dengan cara merata-rata seluruh 
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nilai yang didapat yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh siswa 

kemudian dibagi dengan banyaknya (frekuensi) nilai.  

Proses penilaian non-tes yaitu dengan menggunakan skala untuk menilai 

aspek efektif seperti skala sikap dan skala minat, aspek kognitif skala penilaian, 

dan aspek psikomotorik. Kelebihan non-tes dari tes adalah sifatnya lebih 

komperhesif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu 

sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotorik. 

Data hasil skala penilaian dan skala sikap memperoleh data interval dalam 

bentuk skor total untuk setiap siswa. Dengan demikian, data diolah seperti 

mengolah data hasil tes yaitu dengan mencari nilai rata-rata atau simpangan baku, 

sehingga akan menghasilkan nilai akhir pada siswa seperti nilai Ulangan Tengah 

Semester dan nilai Ulangan Kenaikan Kelas yang telah mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor.  

Hasil belajar siswa di SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota 

Semarang selanjutnya dilaporkan kepada masing-masing kepala sekolah secara 

menyeluruh. Laporan data hasil belajar penilaian bukan hanya mengenai prestasi 

atau hasil belajar, melainkan juga mengenai kemajuan dan perkembangan belajar 

siswa di sekolah, seperti motivasi belajar, disiplin, kesulitan belajar, atau sikap 

siswa terhadap mata pelajaran. Melalui laporan tersebut masing-masing kepala 

sekolah menangkap maknanya sehingga mengetahui tingkat keberhasilan siswa di 

Sekolah masing-masing.  

2.1.5 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 
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2.1.5.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut Ahmad Susanto (2013:137), ilmu pengetahuan sosial, yang sering 

disingkat dengan IPS, adalah pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu 

sosial  dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah 

dalam rangka memberi wawasan dan pemahan yang mendalam kepada peserta 

didik, khususnya ditingkat dasar dan menengah.  

Menurut National Council for Social Studies (NCSS), mendifisikan IPS 

sebagai berikut: social studies is the integrated study of the science and 

humanities to promote civic competence. Whitin the school program, socisl 

studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, 

psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the 

humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social 

studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned 

decisions for the public good as citizen of a culturally diverse, democratic society 

in an interdependent world. 

Menurut Edgar B Wesley menyatakan bahwa social studies are the social 

sciences simplified for paedagogieal purposes in school. The social studies 

consist of geografy history, economic, sociology, civics and various combination 

of these subjects. 

Menurut Muhammad Numan Somantri (2001:74), “Pendidikan IPS adalah 

suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara dan disiplin ilmu 

lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan 
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secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan 

dasar dan menengah”.  

Puskur ( 2007 ) mengartikan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

dan budaya yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). 

Menurut Maryani (2006:12), misalnya memberikan batasan pendidikan 

IPS adalah bahan kajian yang terpadu (interdisipliner) yang merupakan 

penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi darri konsep-konsep dan 

keterampilan disiplin sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan 

ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pembelajaran.  

Buchari Alma (2003:148), mengemukakan pengertian IPS sebagai suatu 

program pendidikan yang merupakan satu keseluruhan yang pada pokoknya 

mempersoalkan menusia dalam lingkungan alam fisik, maupun dalam lingkungan 

sosialnya, dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial, seperti geografi, 

sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi.  

Pengertian IPS adalah perpaduan atau kajian dari ilmu sosial dan ilmu 

yang lain yang telah diadaptasi, diseleksi, disederhanakan dan diorgaisasikan 

secara sistematis sesuai dengan prinsip pedagogis dan psikologis atau 

karakteristik atau kebutuhan siswa Sekolah Dasar dan sebagai bahan ajar 

persekolah.  
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2.1.5.2 Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

Menurut Ahmad Susanto (20113:144), Pendidikan IPS sebagai bidang 

studi yang diberikan pada jenjang dilingkungan persekolahan, bukan hanya 

memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap 

keterampilan dalam kehidupan peserta didik masyarakat, bangsa, dan negara 

dalam berbagai karakteristik. Lebih jauh lagi dalam pendidikan IPS 

dikembangkan 3 aspek/3ranah pembelajaran, yaitu aspek pengetahun koggnitif, 

keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif).  

Tujuan utama pemebelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mentral positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.  

Secara perinci, Mutakin (1998), merumuskan tujuan pembelajaran IPS 

disekolah, sebagai berikut: 

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau linkungannya, 

melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memamhami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah sosial.  

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat. 
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4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, seta mampu 

membuat analisiss yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang 

tepat.  

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangunn 

diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat.  

Tujuan pembelajaran IPS disekolah dasar berdasarkan kurikulum sekolah 

dasar 1994, juga berorientasi kepada kepentingan siswa, ilmu, dan sosial 

(masyarakat). Tujuan pembelajaran IPS yang tercantum dala kurikulum, adalah 

agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inni berarti, tujuan 

pendidikan IPS bukan hanya sekadar membekali siswa dengan berbagai informasi 

yang bersifat hafalan (kognitif) saja, akan tetapi pendidikan IPS harus mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir, aga siswa ampu mengkaji berbagai 

kenyataan sosial beserta permasalahannya.  

Demikian pula dalam kaitan dengan KTSP pemerintah telah memberikan 

arah yang jelas pada tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS, yaitu: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang mmajemuk, ditingkat lokal, masional, dan global.  

Tujuan pendidikan IPS akan dapat dicapai dengan baik apabila bahan atau 

materi pelajaran IPS ini diorganisasikan secara bervariasi mulai dari pendekatan, 

monostruktur, disiplin ilmu, interstruktur, dan trans-struktur, disiplin ilmu-lmu 

sosial seperti pendidikan kewarga negaraan, pemahaman dan penguasaan konsep-

konsep ilmu sosial, bahan dan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang 

dikmbangkan secara reflektif. 

2.1.5.3 Ruang Lingkup IPS 

Ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah dasar atau madrasah 

ibtidaiyah yang tercantum dalam kurikulum, menurut Depdiknas (2006), sebagai 

berikut: 

1) Manusia, tempat, dan lingkungan. 

2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan.  

3) Sistem sosial dan budaya.  

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

Menurut Ahmad Susanto (2013:160), ruang lingkup materi IPS di sekolah 

dasar memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politi, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

bidang humaniora, pendidikan dan agama.  
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2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas secara sedemikian 

rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.  

3) Standar kompetensi dan komptensi dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner.  

4) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, 

adaptasi dan pengolahan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta 

upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, 

kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. 

5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan.  

Ruang lingkup mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar atau Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1) manusia, tempat, dan lingkungan; 

2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 

3) sistem sosial dan budaya; 

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2006: 176). 

2.1.5.4 Karakteristik Pembelajaran IPS di SD 

Menurut Sapriya (2009: 7), mengemukakan bahwa: “Salah satu 

karakteristik social studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai 
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dengan tingkat perkembangan masyarakat”. Perubahan dapat dalam aspek materi, 

pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan 

masyarakat. Karakteristik pendidikan IPS sebagai suatu synthetic disciplines 

dijelaskan oleh Somantri (2001; 198) bahwa, “disebut synthetic disciplines karena 

pendidikan IPS bukan hanya harus mampu mensintesiskan konsep-konsep yang 

relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan 

pendidikan dan pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup 

bermasyarakat pun yang sering disebut dengan ipoleksosbudhankam akan menjadi 

pertimbangan bahan pendidikan IPS.  

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001). Ada 10 

konsep social studies dari NCSS, yaitu (1) culture; (2) time, continuity and 

change; (3) people, places and environments; (4) individual development and 

identity; (5) individuals, group, and institutions; (6) power, authority and 

govermance; (7) production, distribution and consumption; (8) science, 

technology and society; (9) global connections, dan; (10) civic idealsand 

practices. (NCSS http://www.socialstudies.org/standar/exec.html).  

Berbagai karakteristik pembelajaran IPS di SD yang dikaji bersama ciri 

dan sifat pembelajaran IPS menurut A Kosasih Djahiri dalam Sapriya (2007: 19), 

sebagai berikut: 

1. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu). 

http://www.socialstudies.org/standar/exec.html
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2. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu 

saja melainkan bersifat komrehensif (meluas) dari berbagai ilmu sosial dan 

lainnya sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi terpadu digunakan 

untuk menelaah satu masalah/tema/topik. 

3. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar siswa 

mampu mengembangkan berfikir kritis, rasional dan analitis. 

4. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan 

bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan 

nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan 

memproyeksikannya kepada kehidupan di masa yang akan datang baik dari 

lingkungan fisik maupun budaya. 

5. IPS dihadapkan pada konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil (mudah 

berubah) sehingga titik berat pembelajaran adalah proses internalisasi secara 

mantap dan aktif pada diri siswa agar memiliki kebiasaan dan kemahiran 

untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakat. 

6. IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar manusia 

yang bersifat manusiawi. 

7. Pembelajaran IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata juga nilai 

dan keterampilan. 

8. Pembelajaran IPS berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda 

melalui program dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah 

kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupan. 



76 
 

 
 

9. Dalam pengembangan program pembelajaran IPS senantiasa melaksanakan 

prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-pendekatan yang 

terjadi ciri IPS itu sendiri. 

Karakteristik pembelajaran IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu 

berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam 

aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan 

masyarakat. Karakteristik dari pendidikan IPS di SD pada upaya untuk 

mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga negara  

yang baik berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan di antara 

masyarakat sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. Hal ini dapat 

dibangun apabila dalam diri setiap orang terbentuk perasaan yang menghargai 

terhadap segala perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, etnik, agama, kelompok, 

budaya dan sebagainya. Bersikap terbuka dan senantiasa memberikan kesempatan 

yang sama bagi setiap orang atau kelompok untuk dapat mengembangkan diri. 

2.1.5.5 Pembelajaran IPS di SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di Sekolah Dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, terutama yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam proses pembelajaran mengaitkan 

bahan pelajaran IPS dengan pelajaran-pelajaran lain, perlu juga digunakan 

kejadian yang aktual untuk mendukung atau memperkuat pembelajaran IPS yang 

sudah ada. 
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Hamid Hasan, dkk (2009:1) menyatakan bahwa, pembelajaran IPS mampu 

mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan siswa yang menguasai 

pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan di 

masyarakat. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran. Rancangan pembelajaran guru diarahkan dan difokuskan sesuai 

dengan kondisi dan perkembangan potensi siswa agar pembelajaran yang 

dilakukan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi siswa, sehingga mereka 

mampu menjadikan apa yang dipelajari sebagai bekal dalam memahami dan ikut 

serta dalam melakoni kehidupan masyarakat di lingkungan. 

Menurut (Soemantri, 2004) Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan di Sekolah 

Dasar, dimaksudkan agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, 

seperti yang diharapkan oleh diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan agama. 

Dengan demikian, pembelajaran IPS di Sekolah Dasar pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan 

keterampilan siswa. Pembelajaran Pendidikan IPS mengaahkan pada upaya 

pengembangan iklim yang kondusif bagi siswa untuk belajar sekaligus melatih 

pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan selama pembelajaran. Melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang 

cinta damai. Adapun materi IPS kelas V semester 2 sesuai KTSP (BSNP, 2006: 

180) adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Materi IPS Kelas V Semester Genap 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia  

 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa penjajahan 

Belanda dan Jepang 

 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdeka-an 

 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan 

 

Sumber: BSNP, 2006: 180 

2.1.6 Keterkaitan Tingkat Pendapatan Orang Tua dan Motivasi Belajar 

dengan Hasil Belajar IPS 

Menurut Slameto (2010:2), belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk meperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara  keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2013:3). Keberhasilan dalam proses 

belajar di sekolah memiliki beberapa faktor, baik faktor ekstern maupun intern. 

Menurut Slameto (2010:54) faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, meliputi: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, 

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga 

adalah salah satu faktor yang paling penting dalam mempengaruhi proses belajar 
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siswa, karena di dalam keluargalah siswa belajar untuk yang pertama kali. Salah 

satu faktor keluarga yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor 

ekonomi keluarga. Gerungan (2004:196) berpendapat bahwa, keluarga yang 

mempunyai tingkat pendapatan yang cukup akan mampu memenuhi segala 

kebutuhan anak, sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki.  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa salah 

satunya adalah motivasi belajar. Menurut Sardiman (2005) mengatakan bahwa, 

motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

dimana motivasi erat kaitannya dengan perbuatan atau perilaku manusia. Hamza 

B. Uno (2016:23) berpendapat, motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita, sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik, tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan 

tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang 

lebih giat dan semangat. Dengan adanya motivasi, siswa akan lebih terdorong 

untuk lebih bersemangat dalam memahami dan mempelajari materi yang telah 

diajarkan. 

Berdasarkan teori para ahli tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa, 

tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar ada hubungannya dengan 

pencapaian hasil belajar siswa , karena tingkat pendapatan orang tua erat 

kaitannya dengan mencukupi kebutuhan belajar siswa terutama pada mata 

pelajaran IPS yang membutuhkan fasilitas seperti atlas, peta, dan bahan ajar 
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lainnya yang dapat menunjang pembelajaran. Dengan terpenuhinya segala 

kebutuhan siswa maka akan timbul motivasi yang kuat.  

Siswa yang mempunyai orang tua dengan tingkat pendapatan yang cukup 

dan mempunyai motivasi yang kuat dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Sebaliknya, jika siswa yang mempunyai orang tua dengan tingkat pendapatan 

yang kurang dan motivasi belajar yang rendah maka tidak dapat mencapai hasil 

belajar yang optimal. Semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua dan motivasi 

belajar siswa makan akan semakin tinggi pula hasil belajar yang akan dicapai. 

 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan tentang tingkat 

pendapatan orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar yang 

menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

Pertama, penelitian yang dilakukan Farid Ghaemi, dan Mahbubeh 

Yazdanpanah tahun 2014 dengan judul “The relationship between socio-economic 

status and academic achievement in the efl classroom among Iranian University 

Students.” Studi ini menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan IPK mahasiswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta dengan status sosial ekonomi yang tinggi mmemiliki 

IPK yang lebih rendah dari peserta yang status sosial ekonominya rendah. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa peserta/mahasiswa yang memiliki 

status sosial ekonomi tinggi memiliki kesejahteraan dalam hidupnya sehingga 
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kurang memperhatikan dalam hal belajar, dan dengan demikian mereka mencapai 

IPK lebih rendah dari mahasiswa yang status sosial ekonominya rendah. Namun 

sebaliknya mahasiswa yang berstatus sosial ekonomi rendah memiliki motivasi 

yang tinggi dan lebih giat dalam hal belajar sehingga mampu mencapai IPK yang 

tinggi.   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M.T Usman tahun 2016 dengan 

judul “Parents socio-economic status and students academic performance in 

Nigeria Educational System.” Studi ini menarik kesimpulan bahwa ada hubungan 

signifikan antara status sosial ekonomi dengan kemampuan belajar siswa. Dimana 

status sosial ekonomi yang dimiliki orang tua sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan atau hasil belajar siswa. Ada kecenderungan dimana mereka yang 

menikmati status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat akan menikmati lebih 

banyak kesempatan untuk pendidikan jenis yang tepat dan berkualitas, sementara 

orang-orang di status yang lebih rendah akan dibenarkan kekurangan akses 

pendidikan atau di mana ada tidak akan menjadi jenis yang tepat dan kualitas. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Qiser Suleman,Dr. Ishtiaq Hussain, 

Farid Ullah Khan, Zaib-un-Nisa  tahun 2012 dengan judul “Effects of Parental 

Socioeconomic Status on the Academuc Achievement of Secondary School 

Students in Karak District, Pakistan.” Studi ini menarik kesimpulan sebagai 

berikut: bahwa status sosial-ekonomi orang tua; tingkat pendidikan orang tua, 

tingkat pekerjaan orang tua; dan tingkat pendapatan orang tua mempengaruhi 

prestasi akademik siswa sekolah menengah.  
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Keempat, penelitian yang dilakukan Fitria Imroatus Solihah tahun 2017 

dengan judul “Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua dengan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 1 Banyakan Tahun Pelajaran 

2015-2016.” Penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa: (1) tidak terdapat 

hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Orang Tua (X1) dengan Prestasi 

Belajar Siswa (Y). (2) tidak terdapat hubungan positif antara Tingkat Pendapatan 

Orang Tua (X2) dengan Prestasi Belajar Siswa (Y). (3) tidak terdapat hubungan 

positif antara Tingkat Pendidikan (X1) dan Pendapatan Orang Tua (X2) dengan 

Prestasi Belajar (Y).  

Kelima, penlitian yang dilakukan Vera Widastuti tahun 2016 dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pendapatan Orang Tua dan Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan 

Komunikasi SMK Negeri 1 Bantul.” Simpulan yang di dapat menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendapatan orang tua 

dengan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bantul dengan nilai koefisien 

sebesar 0,294. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang 

tua terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bantul dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,316. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

tingkat pendapatan orang tua dan pola asuh orang tua secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,411 dan nilai 

koefisien determinan sebersar 0,169.  

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Radinal Mukhtar dengan judul 

“Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Seni 
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Musik Kelas X SMA PIRI 1 Yogyakarta” yang menunjukkan terdapat hubungan 

positif dan signifikan motivasi belajar dengan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan 

dari besarnya nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,492 > 0,288) dan nilai 

signifikan sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi motivasi belajar maka semakin tinggi pula 

hasil belajarnya, dan sebaliknya semakin rendah motivasi belajar maka semakin 

rendah hasil belajarnya. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Cynthia Dewi Sudarno Putri tahun 

2014 dengan judul “Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan 

Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 6 

Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014.” Simpulan yang dapat diambil dari penelitian 

tersebut antara lain: (1) Ada hubungan positif yang signifikan antara status sosial 

ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 6 Surakarta 

tahun ajaran 2013/2014” dapat diterima kebenarannya. Karena rx1y = 0,506 > 

rtabel = 0,344 dan P=0.002 (sesuai dengan kaidah hipotesis yaitu p<0,05). Dengan 

demikian, siswa yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi maka akan 

mampu meningkatkan prestasi belajarnya.; (2) Ada hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa di SMA 

Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2013/2014” dapat diterima kebenarannya. Karena 

rx1y = 0,536 > rtabel = 0,344 dan P=0.001 (sesuai dengan kaidah hipotesis yaitu 

p<0,05). Dengan demikian, siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi 

maka akan mampu mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik karena adanya 

dorongan untuk lebih giat belajar.; (3) Ada hubungan positif yang signifikan 
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antara status social ekonomi orang tua dan motivasi berprestasi  terhadap prestasi 

belajar siswa di SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2013/2014” dapat diterima 

kebenarannya Karena rx1x2y = 0,704 > rtabel = 0,344 dan P=0.000(sesuai dengan 

kaidah hipotesis yaitu p<0,05). Status sosial ekonomi orang tua yang tinggi dan 

motivasi berprestasi yang dimiliki mampu mendorong siswa untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang lebih maksimal. 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Fitriana Inge Pratiwi tahun 2015 

dengan judul “Hubungan  Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Motivasi 

Belajar Muatan Lokal Tata Boga Kelas VII SMP Negeri 3 Adiwerna 2013/2014.” 

Kesimpulan yang di dapat sebagai berikut: (1) Status sosial ekonomi orang tua 

siswa di SMP Negeri 3 Adiwerna mayoritas berada pada kategori status sosial 

ekonomi kelas bawah. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pendidikan orang tua yang 

mayoritas hanya lulusan SD, pekerjaan orang tua yang mayoritas sebagai buruh, 

dan pendapatan orang tua siswa yang berkisar < Rp. 450.000.00.; (2) Motivasi 

belajar muatan lokal tata boga di SMP Negeri 3 Adiwerna menunjukkan sangat 

baik dengan nilai rata-rata (83.50%), dengan nilai masing-masing indikator 

sebagai berikut: keinginan berhasil (78.19%), tekun  belajar (90.42%), ulet 

menghadapi kesulitan (81.89%), perhatian dalam mengikuti pembelajaran 

(89.75%), keinginan berprestasi (82.49%), mandiri dalam belajar (78.50%).; (3) 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara status sosial ekonomi orang tua 

dengan motivasi belajar  muatan lokal tata boga kelas VII di SMP Negeri 3 

Adiwerna  dengan menggunakan hasil uji korelasi Rank Spearman, menunjukkan 

bahwa korelasi sebesar 0.028 dengan signifikansi 0.716 > 0.05, yang berarti tidak 
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ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

motivasi belajar muatan lokal Tata Boga kelas VII di SMP Negeri 3 Adiwerna. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan serangkaian konsep untuk membantu dan 

mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan 

antar variabel. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi landasan 

untuk menjelaskan bagaimana hubungan tingkat pendapatan orang tua dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS. Untuk itu akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Pendidikan erat kaitannya dengan pencapaian hasil belajar. Hasil belajar 

yang diperoleh siswa pada suatu jenjang pendidikan dapat dijadikan dasar sebagai 

indikator untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran pada 

jenjang sebelumnya. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada 

pada dalam diri siswa salah satunya adalah motivasi belajar, sedangkan faktor 

eksternal seperti faktor kelurga dan lingkungan. Faktor keluarga dapat berupa 

tingkat pendapatan orang tua. Tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar 

merupakan beberpa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa terutama 

pada mata pelajaran IPS.  

Mata pelajaran IPS membutuhkan fasilitas belajar yang harus dipenuhi 

orang tua dengan baik dimana fasilitas belajar tersebut dapat terpenuhi dengan 

baik apabila ornag tua mempunyai tingkat pendapatan yang cukup. Siswa yang 

sedang belajar membutuhkan alat-alat atau seperangkat pengajaran atau 
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pembelajaran, di mana alat ini untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan 

informasi, pengelolaan bahan pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Pada mata 

pelajaran IPS siswa membutuhkan informasi serta alat peraga seperti globe, peta, 

atlas, dll, dalam proses pembelajaran. Dengan pendapatan orang tua yang cukup 

dapat memenuhi segala kebutuhan sekolah maka hasil belajar IPS siswa akan 

optimal. 

Motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Adanya motivasi pada mata pelajaran IPS akan membuat 

siswa cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap mata pelajaran 

tersebut, yang kemudian menimbulkan dorongan untuk belajar secara lebih 

mendalam dan membuat siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas sehingga hasil belajar IPS siswa akan menjadi lebih baik. 

Semakin tinggi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS maka hasil belajar 

IPS yang dicapai akan optimal.  

 

Apabila tingkat pendapatan orang tua yang cukup dan motivasi belajar 

siswa yang kuat akan berdampak pada hasil belajar IPS yang optimal. Kerangka 

berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

Hubungan Tingkat Pendapatan Orang tua dan 

Motivasi belajar dengan Hasil Belajar  

Tingkat Pendapatan Orang Tua 

(X1) 

 

Indikator : 

1. Pendidikan orang tua  

2. Pekerjaan orang tua 

3. Penghasilan orang tua 

4. Jumlah anggota keluarga  

Motivasi Belajar (X2) 

 

Indikator: 

1. Hasrat dan keinginan berhasil  

2. Dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 

3. Harapan dan cita-cita masa depan 

4. Penghargaan dalam belajar 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah 

dan penelitian yang merumuskan hipotesis merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:96) bahwa 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

HASIL BELAJAR (Y) 

 

Hasil Belajar IPS  
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empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Ada dua jenis hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu Hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, 

atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Yang kedua yaitu Hipotesis nol (H0) 

atau sering juga disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak 

adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y (Arikunto, 2010: 112). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis Alternatif Ha1 : Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan orang tua 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A 

Kartini Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. 

Hipotesis Alternatif Ha2 : Terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. 

Hipotesis Alternatif Ha3  : Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dan 

motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan 

Gayamsari Kota Semarang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data hubungan tingkat pendapatan orang tua dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendapatan 

orang tua dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Dengan demikian, semakin tinggi 

tingkat pendapatan orang tua maka hasil belajar siswa semakin baik pula. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi antar variabel tingkat 

pendapatan orang tua dengan hasil belajar IPS sebesar 0,677 dengan nilai 

sig. (2-tailed) sebesar 0,000. 

2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Dengan demikian, semakin tinggi 

motivasi belajar yang dimiliki siswa, motivasi instrinsik maupun motivasi 

ekstrinsik maka hasil belajar yang akan di dapat semakin baik pula. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi antar variabel motivasi belajar 

dengan hasil belajar IPS sebesar 0,851 dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0,000. 
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3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan Gayamsari Kota 

Semarang. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua 

dan  motivasi belajar siswa maka hasil belajar yang akan diraih akan 

optimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi antara variabel 

tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus R.A Kartini Kecamatan 

Gayamsari Kota Semarang sebesar 0,882 dan koefisien determinasi 

sebesar 0,779 yang berarti bahwa 77,79% hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar siswa, sedangkan 

22,21% berhubungan dengan faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam 

penelitian ini.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dibuat, dapat disarankan bagi: 

1) Sekolah 

Penelitian ini memberikan informasi kepada pihak sekolah bahwa tignkat 

pendapatan orang tua dan motivasi belajar siswa membunyai hubungan 

dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini menyarankan agar sekolah 

meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang orang tuanya kurang 

mampu, sehingga dapat membantu orang tua dengan tingkat pendapatan 

rendah dalam usaha mendorong anaknya agar lebih berprestasi di sekolah.  
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2) Orang tua 

Penelitian ini menyarankan pada orang tua agar berusaha secara optimal 

untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi fasilitas belajar 

anak dengan baik dan selalu memberikan perhatian penuh kepada anaknya 

supaya termotivasi untuk berprestasi.  

3) Guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru mampu memotivasi siswa 

agar dapat meraih prestasi belajar yang optimal. Dan dapat 

mensosialisasikan kepada orang tua siswa akan pentingnya motivasi 

belajar. 
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