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SARI 
 
 
 
 
Marini Ria Dewi. 2005.  Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap 
Kegiatan Belajar Anak di Perumahan Apac Inti Desa Lemahireng Kecamatan 
Bawen.  Sarjana. Jurusan Pendidikan Ekonomi.  Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Semarang. Dra. Murwatiningsih, MM. Drs. Ade Rustiana, M. Si. 84 h. 
 
 
Kata Kunci :  Sosial, Ekonomi, Keluarga, Belajar. 

Kegiatan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal 
maupun eksternal.  Salah satu faktor eksternal yang sangat penting peranannya 
dalam menentukan kegiatan belajar adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga.  
Namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar 
diperoleh jawaban yang akurat.  Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah : (1) Pengaruh kondisi sosial keluarga terhadap kegiatan belajar anak (2) 
Pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap kegiatan Pengaruh kondisi sosial dan 
ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak (3) Pengaruh kondisi sosial dan 
ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak (4) Besarnya pengaruh kondisi 
sosial dan ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak.  Penelitian ini 
bertujuan :  (1)  Ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh kondisi sosial keluarga 
terhadap kegiatan belajar anak (2) Ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh 
ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak (3) Ingin mengetahui ada tidaknya 
pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak (4)  
Ingin mengetahui besarnya pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap 
kegiatan belajar anak. 

Populasi penelitian ini adalah warga perumahan Apac Inti desa Lemahireng 
kecamatan Bawen yang berjumlah 102 KK.  Pengambilan sampel dilakukan secara 
keseluruhan dari populasi sehingga penelitian ini disebut juga penelitian populasi. 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode angket.  Adapun 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear senderhana dan analisis 
regresi ganda. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  Ada pengaruh antara kondisi 
sosial  dan  ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak di perumahan Apac 
Inti  Desa Lemahireng Kecamatan Bawen.  

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis regresi sederhana.  
Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi Y = 
10.770 + 0,148X1 + 0,219X2.  Setelah dilakukan uji keberartian persamaan regresi 
dengan menggunakan uji simultan diperoleh F hitung = 2,830.  Dengan demikian 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sosial dan ekonomi keluarga secara 
bersama terhadap kegiatan belajar anak di Perumahan Apac Inti Desa Lemahireng.  
Sedangkan setelah diadakan keberartian persamaan regresi dengan menggunakan 
uji parsial diperoleh hasil t hitung untuk kondisi sosial yaitu 1,180.  Sedangkan untuk 
t hitung kondisi ekonomi yaitu 2,227.  Sehingga diambil kesimpulan bahwa tidak ada 
pengaruh kondisi sosial terhadap kegiatan belajar anak di perumahan Apac Inti 



 vii

Desa Lemahireng dan ada pengaruh kondisi ekonomi terhadap kegiatan belajar anak 
di perumahan Apac Inti Desa Lemahireng kecamatan Bawen.  Besarnya pengaruh 
kondisi sosial terhadap kegiatan belajar anak adalah 0,7% dan besarnya pengaruh 
kondisi ekonomi terhadap kegiatan belajar anak adalah 4,1%. Sedangkan besarnya 
pengaruh kondisi sosial dan kondisi ekonomi terhadap kegiatan belajar anak adalah 
sebesar 5,40%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
Hipotesis Kerja (Ha) ditolak dan Hipotesis Nol (Ho) diterima.  Artinya tidak ada 
pengaruh kondisi sosial dan kondisi ekonomi terhadap kegiatan belajar anak di 
perumahan Apac Inti Desa Lemahireng Kecamatan Bawen. Berdasarkan penelitian 
ini penulis menyarankan agar orang tua di perumahan Apac Inti Desa Lemahireng 
lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan anak dalam 
belajar dan senantiasa mendorong motivasi dari dalam diri anak sehingga kegiatan 
belajar dapat berjalan dengan optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1    Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan adalah suatu proses, baik berupa pemindahan maupun 

penyempurnaan.  Sebagai suatu proses akan melibatkan dan 

mengikutsertakan bermacam – macam komponen dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan.  Perlu diketahui bahwa dalam memahami 

pengertian pendidikan itu sendiri kita harus memahami bahwa sejak 

manusia itu ada sebetulnya sudah ada pendidikan, namun dalam prakteknya 

senantiasa berbeda – beda tergantung pada situasi dan kondisi pada waktu 

itu.  

Pada negara berkembang, pendidikan menjadi perhatian penting 

bagi masyarakat.  Karena dengan adanya pendidikan maka manusia akan 

bisa berkembang baik cara berfikirnya, pandangan hidup dan budayanya.  

Pendidikan bisa dilakukan secara formal (sekolah) dan informal (luar 

sekolah). 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru bertugas sebagai 

pendidik dan siswa adalah peserta didik.  Tugas utama dari peserta didik 

adalah belajar.  Kegiatan belajar dari masing – masing peserta didik berbeda 

– beda.  Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya.  Menurut Ngalim Purwanto (1987:106), faktor – faktor 



yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor individual) dan faktor yang 

berasal dari luar siswa (faktor sosial).  Yang termasuk dalam faktor 

individual antara lain : faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi dan faktor pribadi.  Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara 

lain faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat 

– alat yang dipergunakan  dalam belajar mengajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. 

Sebagaimana dikatakan E. A Gerungan (1981 : 182), keadaan 

sosial ekonomi keluarga tentulah mempunyai peranan terhadap 

perkembangan anak apabila kita fikirkan bahwa keadaan perekonomian 

yang cukup, lingkungan material yang dihadapi dalam keluarganya lebih 

luas, ia dapat lebih luas memperkembangkan bermacam – macam 

kecakapan yang tidak didapat apabila tidak adaya alat – alatnya.  Hubungan 

sosial dengan keluarganyapun berlainan coraknya.  Apabila keluarganya 

hidup dalam status sosial yang serba cukup dan kurang mengalami tekanan 

fundamental seperti hal memperoleh nafkah yang memadai, keluarganya 

dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan 

anaknya apabila ia tidak disulitkan perkara – perkara memenuhi kebutuhan 

primer kehidupan manusia.  Dengan keadaan ekonomi yang serba cukup, 

segala keperluan mengenai pendidikan anaknya juga akan dapat tercukupi 

seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar, pembayaran biaya 



pendidikan dan tercukupinya berbagai kegiatan yang menunjang pendidikan 

seperti kursus dan les tambahan. 

 

Orang tua dengan penghasilan yang tinggi akan mampu 

memenuhi berbagai macam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

belajar anak.  Sebagaimana dikatakan oleh Shochib (1998:21) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua semakin 

berkualitas perhatian yang diberikan kepada anaknya, semakin sibuk orang 

tua dalam pekerjaan semakin sedikit perhatian yang diberikan kepada 

anaknya.  Semakin banyak penghasilan orang tua semakin mudah 

memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana belajar anaknya. 

Dengan demikian, anak yang hidup dalam lingkungan keluarga 

dengan penghasilan orang tua yang tinggi, dia akan dengan mudah 

mendapatkan sarana dan prasarana dalam belajar sehingga kegiatan belajar 

akan dapat berjalan maksimal.  Hal ini berkebalikan dengan anak yang 

hidup dalam keluarga dengan penghasilan yang sedikit, maka kebutuhan 

akan sarana prasarana akan terkalahkan oleh kebutuhan lain yang lebih 

esensial.Anak yang hidup dalam lingkungan sosial ekonomi yang memadai 

idealnya dapat melakukan kegiatan belajar dengan maksimal sehingga dapat 

mencapai prestasi belajar yang bagus.  Hal ini berlaku sebaliknya bahwa 

anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi kurang memadai ia tidak 

bisa melakukan kegiatan belajar dengan maksimal yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap prestasi belajarnya yang kurang bagus.   



 

 

Realita yang ada di Perumahan Apac Inti Desa Lemahireng 

Kecamatan Bawen ternyata berlainan dengan teori yang ada.   Dalam studi 

pendahuluan yang penyusun lakukan terhadap 10 Keluarga dengan kondisi 

sosial dan ekonomi tinggi didapatkan data bahwa dari 10 KK tersebut hanya 

3 KK yang memiliki anak dengan prestasi bagus (rangking 10 besar), 

sedangkan 7 KK lainnya memiliki anak dengan prestasi yang kurang bagus 

bahwa ada 1 KK yang anaknya pernah tinggal kelas. 

Setelah penyusun mengetahui kondisi yang demikian, maka 

penyusun tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kondisi Sosial dan 

Ekonomi Keluarga terhadap Kegiatan Belajar Anak di Perumahan Apac Inti 

desa Lemahireng kecamatan Bawen.” Kegiatan belajar anak yang kami teliti 

disini adalah kegiatan belajar anak di rumah.  Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2004. 

 
1.2 Permasalahan 

 Dari uraian diatas, maka penyusun dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kondisi sosial keluarga terhadap kegiatan belajar anak 

di Perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen? 

2. Adakah pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar 

anak di Perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen? 



3. pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar 

anak di Perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen? 

4. Berapa besar pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap 

kegiatan belajar anak di Perumahan Apac Inti desa Lemahireng 

kecamatan Bawen? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.  Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial dan ekonomi 

keluarga terhadap kegiatan belajar anak dan besarnya pengaruh kondisi 

sosial dan ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak di Perumahan 

Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan 

antara teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berhubungan 

dengan judul skripsi ini dengan kenyataan yang sebenarnya di 

perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen. 

b. Bagi orang tua di perumahan Apac Inti 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan 

dan sebagai masukan bagi keluarga di perumahan Apac Inti desa 



Lemahireng kecamatan Bawen agar kegiatan belajar anak lebih baik 

lagi. 

  
1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah 

dibahas secara urut dan terarah dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II Landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis, berisi sejumlah 

terori yang mendasari penyusunan skripsi ini dan menjadi acuan 

dalam menguji hipotesis.  Di dalamnya meliputi pengertian 

keluarga, kondisi sosial keluarga, lingkungan keluarga, 

lingkungan tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga, tingkat 

ekonomi keluarga, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, 

pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, pengertian kegiatan 

belajar dan faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. 

Bab III Metodologi penelitian, bab ini berisi penjelasan tentang lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan tehnik analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi gambaran umum keluarga 

di perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen, 

analisis data dan pembahasannya. 



Bab V Kesimpulan dan saran berisi kata penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1    Kondisi Sosial   

2.1.1  Pengertian Kondisi sosial 

  Kondisi sosial dari tiap – tiap keluarga berbeda satu sama lain.  

Hal ini ditentukan oleh keadaan di dalam keluarga tersebut (misalnya 

jumlah anggota keluarga, komunikasi yang terjalin didalam keluarga, 

perhatian dari orang tua terhadap anak) dan  hubungan keluarga dengan 

masyarakat sekitar.  Keadaan sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan 

masyarakat, baik masyarakat dalam lingkup yang kecil (keluarga) maupun 

masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh H. Abu Ahmad (1982:46) yang mengatakan bahwa 

kondisi sosial seseorang ditentukan oleh keadaan yang ada di dalam 

keluarganya dan interaksi antara individu tersebut dengan kebudayaan dan 

lingkungan sekitarnya.   

 Kondisi sosial selalu mengalami perubahan melalui proses 

sosial.  Proses sosial merupakan interaksi sosial.  Menurut Subandiroso 

(1987:45), interaksi sosial adalah proses hubungan dan saling 

mempengaruhi yang terjadi antara individu dengan individu, atau individu 

dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. 



  Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka penulis 

mengambil kesimpulan kondisi sosial keluarga meliputi keadaan keluarga, 

interaksi antar anggota keluarga, kebudayaan/adat istiada yang berlaku  di 

masyarakat serta lingkungan di mana keluarga tersebut berada. 

 
2.1.2 Lingkungan Keluarga 

  Lingkungan keluarga adalah daerah atau kawasan tempat suatu 

kelompok sosial terkecil yang terdiri dari keluarga dan anak, dimana anak 

memperoleh bimbingan dan latihan dari keluarga untuk mendapatkan 

perubahan – perubahan baru yang akan diperlukan dalam masyarakat.  Di 

dalam keluarga anak belajar bersikap, berfikir dan bergaul dengan 

sesamanya.  Agar anak dapat berfikir dan bergaul dengan baik diperlukan 

peranan keluarga untuk membimbing dan mengarahkannya demi 

keberhasilan pendidikan anak, karena keterkaitan anak dengan lingkungan 

keluarga sangatlah erat. 

  Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam 

membentuk pribadi anak.  Hal tersebut sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Said (1985:116) yang menyatakan bahwa keluarga 

merupakan masyarakat pendidikan pertama yang menyediakan kebutuhan 

biologis dari anak dan sekaligus memberikan pendidikan sehingga 

menghasilkan pribadi – pribadi yang dapat hidup dalam masyarakatnya 

sambil menerima dan mengolah serta mewariskan kebudayaannya. 

 



 Demikian juga pendapat dari Zakiyah Daradjat (170:56) yang 

mengatakan bahwa pembentukan sikap, pembinaan, moral dan pribadi pada 

umumnya terjadi melalui pengalaman masa kecil.  Pendidikan pertama 

adalah keluarga kemudian guru.  Semua pengalaman yang akan dilalui 

waktu kecilnya oleh anak merupakan unsur penting dalam pribadinya. 

 Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dan keluarga 

dengan masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa 

anak.  Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih sayang akan 

membawa kepada pembinaan pribadi yang tenang, terbuka dan mudah 

dididik karena ia mendapat kesempatan yang cukup baik untuk tumbuh dan 

berkembang.  Sebaliknya hubungan yang tidak harmonis, banyak 

perselisihan dan percecokan akan membawa anak kepada pertumbuhan 

pribadi yang sukar dan tidak mudah dibekuk karena ia tidak mendapatkan 

suasana yang baik untuk berkembang sebab selalu terganggu oleh suasana 

keluarganya. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat seorang tokoh pendidikan Ki 

Hajar Dewantara (Soelaiman Yoesoef,1981:47) yang mengatakan alam 

keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting.  Oleh karena 

itu sejak timbulnya adat kemanusiaan hingga kini hidup berkeluarga itu 

selalu dipengaruhi budi pekerti tiap – tiap manusia. 

 

 

 



 

2.1.3 Lingkungan Tempat tinggal 

 Menurut Kamanto Sunarto (1988:90), lingkungan tempat tinggal 

adalah tempat anak – anak tinggal, bertumbuh dan berkembang menuju 

kedewasaan.  Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kegiatan 

belajar anak.  Anak – anak yang tinggal di daerah kumuh akan ikut terbawa 

pada kondisi yang tidak mementingkan kegiatan belajar.  Jumlah 

masyarakatnya yang banyak dan biasanya terdiri dari lapisan masyarakat 

yang tidak berpendidikan menimbulkan suasana yang riuh dan tidak 

beraturan.  Situasi yang demikian tidak memungkinkan anak – anak bisa 

belajar dengan baik bahkan biasanya anak akan terpengaruh pada situasi 

yang demikian.  Mereka akan bermain riuh bersama – sama tanpa aturan 

dan jauh dari kedisiplinan.   

 Pada masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan yang 

lebih baik, masyarakatnyapun tertata pada sosial ekonomi yang sebanding 

dan memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih baik.  Pada lingkungan 

tempat tinggal ini, biasanya keluarga membuat aturan – aturan tertentu yang 

membentuk sebuah kedisiplinan, misal kapan anak harus bermain bersama 

lingkungannya dan kapan anak harus belajar di rumah. 

 

 

 

 



 
2.2  Kondisi Ekonomi 

2.2.1 Pengertian Kondisi ekonomi  

 Dalam kehidupan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, manusia akan terlibat dengan masalah ekonomi.  Dapat dan 

tidaknya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kondisi 

ekonomi yang ada di dalam keluarganya.  Hal ini memberikan pengertian 

bahwa manusia saling berhubungan satu dengan lainnya (makhluk sosial) 

yang merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai arti serta peranan 

dalam kehidupan ekonomi. 

 M. Sastrapraja (1981:19) mendifinisikan ekonomi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari usaha manusi dalam mencapai cita – cita 

kemakmuran yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala 

kebutuhan.  Sedangkan Dr. Fuad Moh. Fahrudin (1982:75) berpendapat 

bahwa ekonomi adalah suatu ilmu yang menyelidiki persoalan pemenuhan 

kebutuhan jasmaniah manusia dalam arti mencari keuntungan atau 

mengadakan penghematan untuk keperluan hidup. 

 Selanjutnya pengertian sosial ekonomi menurut Kaare Svalatoga 

(1989:26) adalah posisi yang ditempati individu atau keluarga dengan 

ukuran yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan 

efektif, pemeliharaan barang dan potensi dalam aktifitas kelompok dan 

komunitasnya. 

  



  

 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil satu 

pengertian bahwa kondisi ekonomi keluarga meliputi usaha orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan hidup (pekerjaan orang tua), pendapatan efektif 

(penghasilan orang tua) dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

 
2.2.2 Pekerjaan Orang Tua 

 Setiap manusia pasti melakukan suatu aktivitas/pekerjaan. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan suatu pekerjaan 

tertentu untuk mendapatkan kompensasi dari hasil kerjanya itu yang sering 

kita sebut gaji.  Menurut Departemen P & K (1990:428), pekerjaan adalah 

pencaharian, barang yang dijadikan pokok penghidupan, suatu yang 

dijadikan untuk mendapatkan nafkah.     

 Dari pengertian tersebut diatas tersirat bahwa pekerjaan 

merupakan sesuatu yang dijadikan pokok penghidupan sehingga semua 

orang berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi keinginan untuk 

mendapatkan nafkah yang memadai  dengan tidak meninggalkan norma 

agama dan susila yang berlaku di masyarakat. 

 
2.2.3 Pendapatan Keluarga 

Dalam hidupnya, manusia membutuhkan berbagai macam 

kebutuhan dan secara ekonomi keluarga ingin memenuhi segala kebutuhan 

anggota keluarganya sehingga terwujud kesejahteraan dalam keluarga.  Oleh 

karena itu masalah pendapatan dan penghasilan merupakan bagian dari 



keluarga.  Pendapatan dalam arti luas yaitu “tiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diterima seseorang”  (UU RI No. 7, 1983:91).  

Tambahan ekonomis yang diperoleh seseorang ini merupakan ukuran yang 

terbaik mengenai kemampuan seseorang. Dari manapun datangnya 

tambahan ini merupakan tambahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Orang tua dengan penghasilan yang tinggi akan mampu 

memenuhi berbagai macam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

belajar anak.  Sebagaimana dikatakan oleh Shochib (1998:21) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua semakin 

berkualitas perhatian yang diberikan kepada anaknya, semakin sibuk orang 

tua dalam pekerjaan semakin sedikit perhatian yang diberikan kepada 

anaknya.  Semakin banyak penghasilan orang tua semakin mudah 

memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana belajar anaknya. 

Dengan demikian, anak yang hidup dalam lingkungan keluarga 

dengan penghasilan orang tua yang tinggi, dia akan dengan mudah 

mendapatkan sarana dan prasarana dalam belajar sehingga kegiatan belajar 

akan dapat berjalan maksimal.  Hal ini berkebalikan dengan anak yang 

hidup dalam keluarga dengan penghasilan yang sedikit, maka kebutuhan 

akan sarana prasarana akan terkalahkan oleh kebutuhan lain yang lebih 

esensial. 



Penghasilan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang/barang.  

Menurut BPS (Biro Pusat Statistik,1995) yang dikutip Mulyanto Sumardi 

memerincikan pendapatan sebagai berikut: 

1. Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan: 

a. Gaji dan upah yang diperoleh dari : (1) kerja pokok  (2) kerja 

sampingan  (3) kerja lembur  (4)  kerja kadang – kadang. 

b. Dari usaha sendiri meliputi:  (1)  hasil  bersih  dari  usaha sendiri  

(2) komisi. 

c. Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari pemilik 

tanah. 

d. Dari keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja 

sosial. 

2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan: 

 a.  Berupa    pembayaran  upah  dan  gaji   yang  dibentukkan   dalam 

(1) beras      (2) pengobatan     (3) transportasi      (4)  perumahan   

(5)  rekreasi 

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain: 

1) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah. 

2) Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang 

ditempati. 

 

 

 



3. Penerimaan yang bukan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa: 

a. Pengambilan tabungan 

b. Penjualan barang – barang yang dipakai 

c. Penagihan piutang 

d. Pinjaman uang 

e. Kiriman uang 

f. Hadiah 

g. Warisan. 

 Drs. T. Gilarsa (1986:47) mengemukakan bahwa:”penghasilan 

keluarga bersumber pada ; 

1. Usaha sendiri 

Contoh usaha sendiri adalah berdagang, petani, menjalankan 

perusahaan sendiri. 

2. Bekerja pada orang lain 

Contoh bekerja pada orang lain seperti bekerja di kantor atau 

pabrik/perusahaan sebagai pegawai/karyawan. 

3. Hasil dari milik 

Contoh hasil dari milik adalah menyewakan sawah atau menyewakan 

rumah. 

 

 

  

 



2.2.4 Tingkat Ekonomi Keluarga 

 Dalam kehidupan suatu masyarakat terdapat tingkat ekonomi 

yang berbeda.  Hal ini tergantung dari kebutuhan dan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada.  Menurut Joerbani Wachid (1976:15), suatu 

masyarakat dikatakan makmur jika kebutuhan pada anggota dapat terpenuhi 

atau jika alat pemuas cukup untuk memenuhi kebutuhannya.  Namun 

kenyataan menunjukkan bahwa keadaan yang seimbang antara kebutuhan 

dan alat pemuas kebutuhan sukar dicapai.  Hal ini disebabkan karena 

kebutuhan yang telah dicapai akan disusul dengan kebutuhan yang lain.  

Selain itu kebutuhan manusia tidak terbatas baik jumlah maupun macamnya, 

sedang alat pemuas kebutuhan terbatas.  Demikian juga halnya keluarga 

dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat untuk mencapai 

kemakmuran tidak selamanya tercapai sehingga dalam masyarakat ada 

tingkatan atau taraf hidup. 

Tingkat ekonomi keluarga tergantung juga dari jenis pekerjaan 

orang tua dan penghasilan yang diterima oleh keluarga.  Seseorang yang 

berprofesi sebagai dokter akan memiliki penghasilan yang berbeda dengan 

seseorang yang bekerja sebagai buruh.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukan Soelaiman B Toneka, SH (1986:99) yang menyatakan 

bahwa dilihat dari segi ekonomi dalam masyarakat terdapat  3 lapisan 

masyarakat yaitu: 

 

 



1) Lapisan ekonomi mampu/kaya 

Lapisan masyarakat yang tergolong lapisan ekonomi mampu/kaya ini 

mempunyai pendapatan yang tinggi sehingga mereka dapat hidup layak.  

Contoh pekerjaan yang tergolong dalam ekonomi mampu/kaya adalah 

pejabat pemerintah setempat, dokter, insinyur dan kelompok profesional 

lain. 

2) Lapisan ekonomi menengah 

Lapisan masyarakat yang tergolong lapisan ekonomi menengah ini 

mempunyai pendapatan yang dikatakan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Contoh pekerjaan yang tergolong ekonomi 

menengah adalah pedagang dan pegawai negeri. 

3) Lapisan ekonomi miskin. 

Lapisan masyarakat yang tergolong lapisan  ekonomi miskin ini 

memiliki pendapatan yang minim.  Contoh pekerjaan yang tergolong 

ekonomi miskin ini adalah buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik 

dan buruh – buruh yang sejenis yang tidak tetap. 

Sedangkan menurut Sumardi dan Hans Evert (1982:15) 

menyebutkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat disesuaikan dengan 

pendapatan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu: 

1. Ekonomi tinggi 

Golongan yang berpenghasilan tinggi adalah golongan yang 

mempunyai penghasilan atas pekerjaannya jauh lebih besar 

dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.  Kebutuhan pokok adalah 



kebutuhan esensial yang sedapat mungkin harus dipenuhi.  

Kebutuhan esensial ini seperti makanan, pakaian, perumahan, 

kesehatan, pendidikan, partisipasi, transportasi, perawatan pribadi 

dan rekreasi. 

2. Ekonomi sedang/menengah 

Golongan berpenghasilan sedang sudah dekat dengan golongan yang 

berpenghasilan tinggi.  Ini berarti golongan yang berpenghasilan 

ekonomi sedang cenderung masih dapat menyisihkan hasil kerjanya 

untuk kebutuhan lain yang sifatnya tidak esensial. 

3. Ekonomi rendah 

Ekonomi rendah adalah golongan miskin yang memperoleh 

pendapatannya sebagai imbalan atas pekerjaanya  yang jumlahnya 

sangat sedikit apabila dibandingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya.  

Kebutuhan esensial tidak dapat terpenuhi maksimal. 

 
2.2.5  Pengeluaran Keluarga 

    Pengeluaran suatu keluarga tidak selalu sama.  Lebih – lebih 

antara keluarga yang satu dengan lainnya.  Keluarga dengan jumlah anggota 

besar tentu saja pengeluarannya berbeda dengan keluarga yang anggota 

keluarganya sedikit.  Sebagaimana yang dikemukakan T. Gilarso (1986:43) 

yang mengemukakan bahwa besarnya jumlah pengeluaran keluarga 

tergantung dari hal-hal seperti: 

 
 



a. Besarnya jumlah penghasilan keluarga 

b. Besarnya keluarga (jumlah anggota keluarga) 

c. Taraf pendidikan dan status sosial 

d. Lingkungan sosial dan ekonomi keluarga 

 
2.2.6 Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga 

Dalam kehidupan keluarga, seseorang pasti menginginkan seluruh 

anggota keluarganya tercukupi segala kebutuhannya sehingga mereka dapat 

hidup secara wajar dan layak. Manusia memiliki kebutuhan yang 

bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Namun secara umum kebutuhan 

hidup manusia dapat digolongkan menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkat 

kepentingannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan 

tersier.  

 Mulyanto (1982 :2) menemukanan bahwa kebutuhan pokok atau 

kebutuhan dasar (Basic Human Need) sebagai kebutuhan yang sangat 

penting untuk kelangsungan hidup manusia baik yang terdiri dari kebutuhan 

atau konsumsi individu (makan, minum, sanitasi, tansportasi, kesehatan dan 

pendidikan). 

 Karla Deatch seperti dikutip oleh P. Soedarno (1996 : 199-200) 

membagi nilai-nilai atau kebutuhan dasar (Basic Needs) yang harus dipakaai 

oleh setiap individu atau masyarakat yaitu : 

 

 



a. Harta benda seperti pangan, sandang, perumahan dan barang 

material lain 

b. Kesehatan fisik dan lingkungan 

c. Pendidikan dan pengetahuan 

d. Ketrampilan kerja 

e. Cinta kasih dan perhatian 

f. Penghormatan, penghargaan, pengakuan dan harga diri 

g. Perlakuan yang adil 

h. Keamanan dan kebebasan 

i. Kekuasaan atau pengganti 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa kebutuhan pokok 

sebagai kebutuhan esensial yang sedapat mungkin harus dipenuhi oleh suatu 

rumah tangga agar bisa hidup secara wajar. Kebutuhan dasar yang mutlak 

harus dipenuhi antara lain makanan, pakaiaan, perumahan, kesehatan dan 

pendidikan. Sedangkan kebutuhan lain dipenuhi sebagai kebutuhan 

pelengkap. 

 
2.3 Kegiatan belajar 

2.3.1  Pengertian Kegiatan Belajar  

Setiap siswa pasti ingin mendapatkan prestasi yang memuaskan.  

Untuk mendapatkan prestasi yang memuaskan, setiap siswa melakukan 

kegiatan belajar.  Kegiatan belajar dapat dilakukan oleh siswa baik di 

sekolah maupun di rumah.   



Menurut Wittaker (Soemanto, 1988:104), belajar adalah proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. Dengan demikian, perubahan-perubahan tingakah laku akibat 

pertumbuhan fisik atau kematangan tidak termasuk sebagai belajar.  

Sedangkan menurut Drs. Slameto (1988:88), belajar adalah 

suatu proses yang dilaksanakan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Dr. Nana Sudjana 

(1989:6) mengemukakan bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar adalah 

proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar 

adalah suatu proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, 

memahami sesuatu yang dipelajari. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologik yang 

berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya dan 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, 

nilai, sikap yang bersifat relatif menetap. 

 

 

 

 
 



2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

 Menurut Abdurrahman Abror (1980:20) menyebutkan salah satu 

faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor motivasi, keinginan akan 

pengetahuan, keinginan akan prestasi dan peningkatan diri dan keterlibatan 

ego   atau   minat   dalam   suatu   subyek  tertentu.  Sedangkan  menurut 

Drs.  Ngalim Purwanto (1987:106) faktor yang mempengaruhi belajar ada 2 

yaitu:  

1. faktor internal/faktor dari dalam diri siswa  

Yang termasuk faktor internal seperti kematangan, kecerdasan, latihan 

motivasi dan kepribadian. 

2. faktor eksternal atau faktor dari luar individu  

Yang termasuk faktor eksternal adalah keluarga, guru, sarana dan 

prasarana, motivasi sosial dan lingkungan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada yang berasal dari dalam 

diri individu yang bersangkutan yaitu faktor motivasi, minat, keinginan 

akan prestasi dan pengetahuan serta faktor dari dari luar yaitu meliputi 

faktor keluarga dan lingkungan. 

 

 

 

 

 



2.4 Kerangka berfikir 

  Kerangka berfikir dibuat untuk lebih mempermudah peneliti dalam 

memahami masalah yang diteliti.  Dalam penelitian ini ada tiga variabel yang 

diteliti yaitu : 

1. Variabel Kondisi sosial (X1) 

2. Variabel Kondisi sosial (X2)  

3. Kegiatan belajar anak (Y). 

Adapun kerangka berfikir dari masalah yang diteliti dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini: 

 
Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

 

Kondisi sosial keluarga (X1) 
 
1. keadaan keluarga 

2. interaksi antar anggota keluarga 

3. kebiasaan di tempat tinggal 

4. lingkungan tempat tinggal 

Kondisi ekonomi keluarga (X2) 
 
1. Pekerjaan orang tua 

2. Penghasilan orang tua 

3. Pemenuhan kebutuhan  keluarga 

Kegiatan belajar anak (Y) 
 
1. Minat belajar 
 
2. Kebiasaan belajar 
 
3. Sarana belajar 



 
 
2.5 Hipotesis 

Menurut Nawawi (1987:44), hipotesis adalah keputusan yang belum 

final dalam arti masih harus diuji kebenarannya.  Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah “ada pengaruh antara kondisi sosial dan ekonomi 

terhadap kegiatan belajar anak di perumahan Apac Inti desa Lemahireng 

kecamatan Bawen. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Apac Inti.  Perumahan Apac 

Inti terletak di Dusun Klowoh Desa Lemahireng Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang.  Adapun perbatasan Dusun Klowoh sendiri adalah : 

Utara  :  Dusun Kenongo 

Selatan  :  Dusun Kalisalak 

Barat  :  Dusun Krajan 

Timur :  Dusun Sedandang  

  Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini adalah : 

1. Data yang dibutuhkan penulis ada di Perumahan Apac Inti  

2. Pada perumahan Apac Inti Desa Lemahireng belum pernah dijadikan 

lokasi penelitian dengan judul yang sama maupun judul yang lainnya. 

 
3.2   Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1991:104), populasi adalah keseluruhan 

obyek penelitian.  Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 102 KK, 

yang dijadikan sampel penelitian karena: 

1. Bertempat tinggal di Perumahan Apac Inti  

2. Pekerjaan sebagai karyawan PT. Apac Inti Corpora. 

3. Mempunyai anak berstatus siswa. 



 
Populasi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 
 

 
Tabel 3.1 

Sampel penelitian 

 
No Nama RT Jml KK 

(Yang memiliki anak sekolah) 

1 

2 

3 

4 

5 

RT 1 

RT 2 

RT 3 

RT 4 

RT 5 

25 

11 

26 

21 

22 

 Jumlah 102 

Sumber :  Kantor Kepala Desa Lemahireng, 2004. 

 
3.3    Metode Pengumpulan Data 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam sebuah penelitian.  Metode pengumpulan data pada prinsipnya 

berfungsi untuk mengungkap variabel yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah metode dokumentasi dan metode angket.  Metode dokumentasi 

dipergunakan untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki anak 

sekolah, jumlah anak sekolah dan jumlah karyawan PT. Apac Inti Corpora 

yang menempati perumahan Apac Inti Desa Lemahireng. 



Metode angket dipergunakan untuk mengetahui keadaan sosial dan 

keadaan ekonomi keluarga serta kegiatan belajar anak.  Metode angket yang 

dipergunakan dalam penelitian ini berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang 

telah disediakan disertai alternatif jawaban.  Bentuk angket yang digunakan 

adalah bentuk tertutup dengan empat alternatif jawaban dimana responden 

tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang menurut responden 

jawaban tersebut sesuai dengan keadaan/kondisi yang dihadapi. 

Dari empat alternatif jawaban tersebut masing – masing jawaban 

diberi skor: 

 1.  Jawaban A diberi skor 4, karena bobotnya baik. 

2.  Jawaban B diberi skor 3, karena bobotnya sedang 

3.  Jawaban C diberi skor 2, karena bobotnya cukup 

 4. Jawaban D diberi skor 1, karena bobotnya kurang 

 
3.4  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel pokok yang akan diteliti 

hubungan sebab akibatnya yaitu: 

1. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang diselidiki 

pengaruhnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : (1) Kondisi 

sosial  keluarga  adalah  kondisi  yang   berkenaan   dengan  masyarakat 

(2) Kondisi ekonomi keluarga adalah suatu keadaan keluarga dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan materi dengan 

berbagai sumber terbatas dan mempunyai pemakaian yang alternatif. 



1) Variabel kondisi sosial keluarga ini terdiri atas beberapa indikator: 

1. Keadaan keluarga 

2. Interaksi antar anggota keluarga  

3. Kebiasaan di tempat tinggal 

3. Lingkungan tempat tingal 

2) Variabel kondisi ekonomi keluarga ini terdiri atas beberapa indikator: 

1. Pekerjaan orang tua 

2. Penghasilan orang tua  

3. Pemenuhan kebutuhan keluarga 

2. Variabel terikat atau variabel Y adalah variabel yang diramalkan akan 

muncul hubungan yang fungsional dengan variabel bebas.  Sebagai 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kegiatan Belajar Anak menurut 

persepsi orang tua dengan indikator: 

1) Minat belajar 

2) Kebiasaan belajar 

3) Sarana belajar 

 
Data yang dipergunakan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu, yaitu 

tentang ketetapan hasil pengukuran validitas dan reabilitas, sebagai berikut: 

1.    Validitas Alat Ukur 

Validitas menunjuk pada pengertian sampai seberap jauh alat ukur 

tersebut mampu menyelidiki apa yang hendak diselidiki atau mengukur apa 

yang seharusnya diukur.  Suatu angket dikatakan valid apabila angket tersebut 



mengukur apa yang hendak diukur.  (Arikunto, 1996: 63).  Menurut Hadi 

(1983:103) ada dua masalah pokok dalam uji validitas instrumen yaitu 

tentang kejituan dan ketelitian.  Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang akan diteliti. 

Validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah validitas internal 

dengan menggunakan analisis butir yang mengorelasikan skor butir dengan 

skor total.  Instrumen dikatakan valid apabila hasil korelasi skor butir dengan 

skor total lebih tinggi dari nilai r tabel.  

Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus korelasi produc 

momen sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana : 

Σ X : jumlah skor item 

ΣY : jumlah scor total 

ΣXY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

N : jumlah subjek 

 
                                  NΣXY – (ΣX)(ΣY) 
Rxy =  
 √ ⎨(N. Σ X 2)-( Σ X 2) ⎨(N. Σ Y 2)-( Σ Y 2)⎬⎬ 



 
Uji coba instrumen dilakukan kepada 20 responden yang diambil 

secara acak. Hasil uji instrumen tersebut dianalisis validitasnya kemudian 

dikonsultasikan dengan tarif signifik an 5% pada r tabel. Apabila hasilnya 

lebih besar dari tabel mkaka instrumen tersebut dapat dikatakan valid atau 

shahih.  Hasil uji validitas angket pada penelitian diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Hasil uji validitas angket penelitian 

 
No item Rxy r tabel Keterangan 



 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 
0,8371 

0,4790 

0,5012 

0,4849 

0,5711 

0,6732 

0,7211 

0,4901 

0,6124 

0,8695 

0,5152 

0,5886 

0,4743 

0,9629 

0,6616 

0,6628 

0,4746 

0,5932 

0,5109 

0,6046 

0,4614 

0,5021 

0,4492 

0,4881 

 
0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

 
Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



25 

26 

27 

28 

0,5052 

0,4743 

0,6021 

0,5143 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui semua butir soal memiliki r hitung > r 

tabel sehingga dikatakan valid. 

 
2. Reabilitas 

Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen angket tersebut 

menunjukkan hasil-hasil yang mantap. Dengan uji reliabilitas dapat diketahui 

apakah suatu angket dapat dipergunakan untuk mengukur suatu secara mantap, 

kapan saja dan dimana saja ( Ali, 1983 : 106). Reliabilitas menyangkut ketepatan 

alat ukur. Suatu angket dikatakan reliabel,jika angket tersebut mengukur secara 

tepat apa yang diukur. Uji coba instrumen dilakukan kepada 20 responden yang 

diambil secara acak. 

Sumber :  Data Penelitian, 2004 



Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat reabilitas angket digunakan 

rumus alpha. Menurut Suharsimi Arikunto (1996:190), rumus alpha digunakan 

untuk mencari reabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket 

atau soal bentuk uraian. Oleh karena angket yang disusun berskala 1 sampai 

dengan 4 maka digunakan rumus alpha.  Adapun rumus alpha yang digunakan 

adalah :       

     ⎛     k     ⎞..........................................................................⎛    Σ∞t
2    ⎞ 

r11     ...................................................................=  ⎝  k – 1  ⎠     ⎝     ∞t
2   ⎠ 

 
Dimana 

 ............................................................................................................
 (Σ X2) 

 .................................................................................................... Σ X2  
 ............................................................................................................     

N 
Σ∞t

2  =  
 ..................................................................................................        N 
 
 
 ............................................................................................................

 (Σ Y2) 
 .................................................................................................... Σ Y2  
 ............................................................................................................     

N 
∞t

2  =  
 ..................................................................................................        N 
 

 

 

 

 

 

 



Dengan keterangan: 

r11  = reabilitas instrumen 

k    = banyaknya butir angket 

rΣ∞t
2 = jumlah varians butir 

∞t
2 = varians total 

Hasil r - hitung (r11) kemudian dikonsultasikan dengan r - tabel pada taraf 

signifikansi 5 % dengan N = 20.  

Untuk memutuskan apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, 

besarnya nilai rhitung dibandingkan atau dikonsultasikan dengan rtabel.  Dengan N = 

20 taraf kesalahan 5% diperoleh rtabel sebesar 0,444.  Dengan perhitungan 

menggunakan rumus alpha (seperti terlihat pada lampiran) untuk variabel Kondisi 

Sosial Keluarga diperoleh hasil rhirung sebesar 0,6437, untuk variabel Kondisi 

Ekonomi Keluarga diperoleh nilai rhirung sebesar 0,7973, sedang untuk variabel 

Kegiatan Belajar Anak diperoleh rhitung sebesar 0,6593.  Karena rhitung variabel 

tersebut lebih besar daripada rtabel maka dikatakan reliabel.  Berdasarkan hasil 

analisis diatas maka instrumen pada penelitian ini reliabel dan dapat dipergunakan 

untuk penelitian. 

 
3.5  Tehnik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, maka 

data yang terkumpul dianalisis dengan mempergunakan beberapa teknik 

analisa data sebagai berikut: 

 



1. Analisis Regresi Ganda 

  Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara vaiabel sosial (X1) dan variabel ekonomi (X2) terhadap variabel 

kegiatan belajar (Y).  Langkah – langkah dalam analisis regresi ganda 

adalah: 

a. Mencari persamaan regresi 

  Untuk mencari persamaan regresi dipergunakan rumus: 

  Y = bo + b1X1 + b2X2 

Dimana 

        {ΣX1
2}{ΣX1Y}-{ΣX1 X2}{ΣX2Y} 

 b1 =            {ΣX1
2}{ΣX2

2}-{ΣX1 X2}2 

 
{ΣX2

2}{ΣX2Y}-{ΣX1 X2}{ΣX1Y} 
b2 =            {ΣX1

2}{ΣX2
2}-{ΣX1 X2}2 

 
bo = Y – b1x1 – b2x2   

(Sudjana, 1996: 348) 

 
b. Menguji keberartian persamaan regresi ganda 

Untuk menguji keberartian persaman regresi ganda digunakan rumus: 

  KT reg 
F =  

KT res 
Dimana :  
 
  JK reg 
KTreg =     JKreg = b1Σx1y + b2Σx2y 

   k 
 

  JK res 



KTres =     JKres = Σy2 - JK + b2Σx2y 
                n – k - 1 
    

    (Sudjana, 1992:19) 
 

 
c. Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus: 

          JKreg 

R=  √    Σy2 
 
        (Sudjana, 1996:383) 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 GAMBARAN UMUM PERUMAHAN APAC INTI  

4.1.1  Kondisi Sosial Keluarga di Perumahan Apac Inti  

Hubungan sosial yang terjalin diantara penduduk Perumahan Apac 

Inti Desa Lemahireng berjalan sangat harmonis.  Hal ini terjadi karena 

mereka memiliki pekerjaan yang sama yaitu sebagai karyawan PT. Apac Inti 

Corpora dan perasaan senasib sepenanggungan karena seluruh penduduk 

yang menempati Perumahan Apac merupakan perantau. Suasana yang 

tentram, hampir tidak pernah terjadi keributan menjadikan Perumahan Apac 

Inti nyaman untuk ditempati.  Nuansa kehidupan pedesaan juga turut 

mewarnai kehidupan masyarakat di sana karena lokasi perumahan tersebut 

berada jauh dari pusat keramaian kota dan dekat dengan daerah pedesaan 

sehingga kehidupan kegotongroyongan masih sangat terasa. Misalnya ada 

warga yang sakit, tetangga sekitarnya memiliki empati yang tinggi dengan 

langsung menengok dan membantu kesusahan tetangga yang sakit.  Atau ada 

dua keluarga yang memiliki anak bersekolah di sekolah yang sama, mereka 

akan bergiliran untuk mengantar dan menjemputnya.   

Suasana yang tentram, hampir tidak pernah terjadi keributan 

menjadikan Perumahan Apac Inti nyaman untuk ditempati.  Berbagai 

kegiatan kemasyarakatan juga berjalan dengan baik.  Kegiatan untuk Bapak – 
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bapak adalah Yasinan dan rapat RT yang diadakan sebulan sekali dengan 

sistem bergiliran dari rumah ke rumah (anjangsana).  Untuk ibu – ibu terdapat 

kegiatan pengajian yang diadakan sebulan sekali di masjid perumahan dan 

kegiatan PKK yang diadakan sebulan sekali dengan sistem bergiliran dari 

rumah ke rumah (anjangsana).  Kehidupan religius juga sangat terasa dengan 

sering diadakan peringatan hari besar keagamaan dan adanya TPA (Taman 

Pendidikan Al Qur’an) yang diadakan setiap hari Senin – Jum’at waktunya 

sore hari.  

 
4.1.2 Kondisi Ekonomi Keluarga di Perumahan Apac Inti  

 Perumahan Apac Inti merupakan sebuah kawasan perumahan yang 

dibangun oleh PT. Apac Inti Corpora Bawen pada tahun 1997 sebagai sebuah 

bentuk perhatian perusahaan terhadap  karyawannya.  Tipe rumah yang ada 

adalah tipe 21 dan 27 yang saat ini sekitar 90% dari rumah yang ada sudah 

dikembangkan oleh pemiliknya.   

Tingkat ekonomi masyarakat di Perumahan Apac Inti digolongkan 

dalam golongan ekonomi menengah ke bawah.  Jabatan di perusahaan dan 

masa kerja mempengaruhi jumlah penghasilan yang mereka terima.  Data 

responden berdasarkan penghasilan pokok dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

ini : 
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Tabel 4.1 

Responden berdasarkan penghasilan pokok 

 

No Besar penghasilan pokok Jumlah 

1 

2 

3 

4 

1 juta lebih 

Rp 750.000,- - Rp 999.900,- 

Rp 600.000,- - Rp 749.900,- 

Kurang dari Rp 600.000,- 

14 

18 

38 

32 

 Jumlah 102 

Sumber :  Data Penelitian yang diolah, 2004 

 
Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 70 responden (70%) mempunyai penghasilan pokok dibawah Rp 

749.000,-/bulan, 18 responden (18%) berpenghasilan Rp 750.000,- - Rp 999.000,- 

per bulan dan 14 responden (14%) berpenghasilan diatas 1 juta per bulan.  

Disamping penghasilan pokok yang diterima rutin setiap bulan, ada 

penghasilan tambahan yang diterima oleh keluarga di perumahan.  Data tentang 

penghasilan   tambahan   keluarga   di   perumahan   Apac  Inti   dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Responden berdasarkan penghasilan tambahan 

 

No Besar penghasilan pokok Jumlah 

1 

2 

3 

4 

1 juta lebih 

Rp 750.000,- - Rp 999.900,- 

Rp 600.000,- - Rp 749.900,- 

Kurang dari Rp 600.000,- 

5 

8 

36 

53 

 Jumlah 102 

Sumber :  Data Penelitian yang diolah, 2004 

 
Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar keluarga yang 

bertempat tinggal di perumahan mempunyai penghasilan tambahan kurang 

dari Rp 600.000,-/bulan. Penghasilan tambahan diperoleh dari perkerjaan 

yang dikerjakan diluar pekerjaan pokok sebagai karyawan PT Apac Inti 

Corpora seperti menyewakan sound system, sebagai panitia arisan motor 

sistem lelang, menjual voucher Hp Elektronik, membuka catering dan toko 

kelontong di rumahnya.  Dari penghasilan yang diterima baik penghasilan 

pokok maupun tambahan, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, 

perumahan, kesehatan dan pendidikan sudah bisa dipenuhi oleh masyarakat 

disana.  Namun untuk beberapa kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier 

seperti rekreasi keluarga dan kepemilikan barang mewah seperti mobil masih 

jarang dimiliki. 
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4.1.3  Pendidikan Anak di Perumahan Apac Inti  

Keluarga yang menempati perumahan Apac Inti rata – rata adalah 

keluarga muda dengan 1 – 3 orang anak. Jumlah keseluruhan anak yang di 

perumahan sebanyak 180 orang.  Sekitar 15% dari anak – anak tersebut 

adalah usia pra sekolah, 20% usia Taman Kanak – kanak, 60% usia Sekolah 

Dasar, dan 5% merupakan usia sekolah lanjutan pertama.  Rata – rata anak 

bersekolah di sekolah yang dekat dengan kompleks perumahan tersebut.  

Namun ada beberapa anak disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah yang 

agak jauh dengan pertimbangan mutu sekolah yang lebih baik.  Untuk 

mendapatkan prestasi yang lebih baik pula, beberapa keluarga 

mengikutsertakan anaknya untuk mendapatkan tambahan pelajaran dengan 

les ke salah seorang warga yang berprofesi sebagai guru. 

 
4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Analisis Data  

   Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel X1 (sosial keluarga) dan variabel X2 (ekonomi 

keluarga) terhadap variabel Y (kegiatan belajar anak).  Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS 11.00 for windows diperoleh persamaan regresi sederhana 

seperti pada lampiran 9, sebagai berikut : 

Y = 10,770 + 0,148 X1 + 0,219 X2 
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Dimana  : 

Y   =  kegiatan belajar anak 

X1 =  Kondisi sosial keluarga 

X2  = Kondisi ekonomi keluarga 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diartikan bahwa jika kondisi sosial 

keluarga (X1) dan kondisi ekonomi keluarga (X2) konstan maka kegiatan 

belajar anak (Y) akan naik sebesar 10,770 satu satuan.  Apabila kondisi sosial 

keluarga (X1) naik satu satuan dan kondisi ekonomi keluarga (X2) konstan 

maka kegiatan belajar anak (Y) naik sebesar 0,418 satu satuan, sedangkan 

jika kondisi ekonomi (X2) naik satu satuan dan kondisi sosial keluarga (X1) 

konstan maka kegiatan belajar anak (Y) naik sebesar 0,219 satu satuan. 

 
4.2.2  Uji keberartian 

1.  Uji simultan 

 Untuk mengetahui adakah pengaruh antara kondisi sosial dan 

ekonomi keluarga secara bersama – sama terhadap kegiatan belajar 

anak dilakukan uji simultan.  Ketentuan pengambilan bila asymp. 

Signifikansi ebih kecil dari atau sama dengan 0,05 maka Ha diterima 

dan Ho ditolak.  (Sugiyono, 2002 : 111).  Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh  

signifikansi sebesar 0,064 (lihat lampiran 8) Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa hasil tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial dan ekonomi 
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keluarga tidak berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak.  Hal ini 

diperkuat dengan membandingkan hasil Fhitung (2.830) lebih kecil dari 

Ftabel (3.09) seperti terlihat pada lampiran 8. Hal ini berarti hipotesis 

kerja (Ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara Kondisi Sosial dan 

Ekonomi Keluarga terhadap Kegiatan Belajar Anak di Perumahan 

Apac Inti Desa Lemahireng Kecamatan Bawen tahun 2004” 

dinyatakan ditolak.   

  Dengan perhitungan mempergunakan program SPSS 

diketahui bahwa besarnya sumbangan efektif Kondisi sosial dan 

ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak  adalah sebesar 

4,10%  seperti terlihat pada lampiran 10.  Hal ini memberikan arti 

kegiatan belajar anak di perumahan Apac Inti Desa Lemahireng tahun 

2004 dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial dan ekonomi keluarga 

sebesar 5,4% sedangkan sisanya 94,6% dipengaruhi oleh faktor yang 

lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 
2.  Uji parsial 

(1) Kondisi sosial 

  Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS seperti terlihat pada lampiran 9 diperoleh signifikansi 

untuk variabel kondisi sosial keluarga sebesar 0,241 dan sumbangan 

efektif (SE) sebesar 0,7% (lihat lampiran 10).  Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial tidak berpengaruh 

terhadap kegiatan belajar anak.  Hal ini diperkuat dengan 

membandingkan hasil thitung (1,180) lebih kecil dari ttabel (1,66) dengan 

taraf signifikansi 5% (lihat lampiran 9). 

 
(2) Kondisi ekonomi 

  Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS seperti terlihat pada lampiran 9 diperoleh  signifikansi 

untuk variabel kondisi ekonomi keluarga sebesar 0,028 dan 

sumbangan efektif (SE) sebesar 4,1% (lihat lampiran 10).  Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak.  Hasil ini diperkuat 

dengan membandingkan hasil thitung (2,227) lebih besar dari ttabel (1,66) 

dengan taraf signifikansi 5% (lihat lampiran 9). 

 
  

4.3 PEMBAHASAN 

   Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan antara variabel 

kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap kegiatan belajar anak dengan 

program SPSS diperoleh hasil bahwa kondisi sosial dan ekonomi keluarga tidak 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak.  Hal ini dikarenakan Fhitung (2.830) 

lebih kecil dari Ftabel (3.09).  Besarnya sumbangan efektif yang diberikan kondisi 

sosial dan ekonomi terhadap kegiatan belajar anak adalah sebesar 5,4%, 
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sedangkan sumbangan efektif yang diberikan kondisi sosial terhadap kegiatan 

belajar anak sebesar 0,7% dan sumbangan efektif yang diberikan kondisi ekonomi 

terhadap kegiatan belajar anak sebesar 4,1%.   

 Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel kondisi sosial relatif 

kecil karena dari hasil penelitian diketahui bahwa: 

1. Dari seluruh responden yang berjumlah 102 KK , sebagian besar dari 

responden jarang melakukan kegiatan bersama seluruh keluarganya.  Hal ini 

dapat terlihat dari jumlah responden sebanyak 35 responden (35%) yang 

tidak memiliki jadwal yang pasti untuk melakukan komunikasi internal di 

dalam keluarga, 37 responden (37%) melakukan rekreasi bersama dengan 

frekuensi sebulan sekali  dan 51 responden (51%) dalam sebulan tidak pernah 

sekalipun melakukan kegiatan rekreasi.  Padahal kegiatan bersama yang 

dilakukan seluruh keluarga akan menjadi sarana untuk memecahkan 

permasalahan di dalam keluarga, mempererat hubungan emosional  dan 

membina komunikasi diantara anggota keluarga sehingga akan tercipta 

sebuah keluarga yang harmonis yang akan dapat mendorong dan memberikan 

motivasi bagi anak untuk melakukan kegiatan belajar dengan baik.  

2. Di perumahan Apac Inti ternyata pernah terjadi keributan/pertengkaran antar 

warga.  Hal ini terlihat dari 44 responden (44%) yang menyatakan bahwa di 

lingkungan tempat tinggalnya pernah  terjadi pertengkaran/keributan lebih 

dari sekali.  

 Sumbangan efektif yang diberikan oleh kondisi ekonomi relatif besar 

sebesar 4,1% karena dari hasil penelitian diketahui bahwa: 
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1. Keluarga yang bertempat tinggal di perumahan merupakan keluarga yang 

telah lama bekerja di PT. Apac Inti Corpora yaitu sebanyak 72 responden 

(72%).  Dari masa kerja yang lama tersebut menjadikan penghasilan mereka 

besar. 

2. Responden yang telah melunasi angsuran rumahya sebanyak 99 (99%) 

sehingga responden tidak memiliki beban untuk membayar angsuran kredit 

perumahan. 

Dari besarnya penghasilan dan tidak adanya beban untuk membayar 

angsuran perumahan maka responden bisa mengalokasikan pendapatannya untuk 

berbagai kebutuhan keluarga dan keperluan untuk pendidikan anak.  Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Sebagian besar dari responden yaitu 63 responden (63%) setiap bulannya 

mampu memberikan uang saku kepada anaknya lebih dari Rp 50.000,-. 

2. Responden yang telah mampu memenuhi kebutuhan empat sehat lima 

sempurna sebanyak 61 keluarga (61%), sehingga bisa dikatakan keluarga yang          

bertempat tinggal di perumahan Apac Inti telah mampu memenuhi kebutuhan 

gizi keluarganya. 

3. Orang tua telah memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak 

untuk menunjang  kegiatan belajar.  Hal ini terlihat dari 49 responden yang 

memiliki anak dengan kepemilikan buku paket pelajaran sejumlah 6 – 10 

buku, dan sebanyak 76 responden (76%) menyediakan peralatan tulis yang 

lengkap untuk anaknya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 KESIMPULAN 

1. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara bersama – sama tidak 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak di perumahan Apac Inti desa 

Lemahireng kecamatan Bawen.  Dengan demikian kondisi sosial dan 

ekonomi memberikan kontribusi yang relatif kecil. 

2. Secara partial menunjukkan: 

a. Kondisi ekonomi keluarga  berpengaruh terhadap kegiatan belajar 

anak di perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen. 

b. Kondisi sosial tidak berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak di 

perumahan Apac Inti desa Lemahireng kecamatan Bawen.  

 

5.2 SARAN 

 Dari   hasil  penelitian    diketahui   bahwa   faktor dari luar 

siswa/anak berupa  kondisi   sosial dan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

kegiatan belajar anak.  Untuk itu peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Orang tua hendaknya dapat membina suatu hubungan yang harmonis dengan 

anak.  Untuk itu orang tua harus bisa menciptakan komunikasi yang aktif, 

memberikan perhatian dan memahami kebutuhan anak. 
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2. Orang tua hendaknya dapat menumbuhkan motivasi pada diri anak sehingga 

anak akan terdorong untuk melakukan kegiatan belajar dengan lebih baik. 

3. Orang tua hendaknya mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi 

pemberian sarara prasarana untuk melakukan kegiatan belajar sehingga anak 

akan lebih optimal dalam melakukan kegiatan belajar. 
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