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SARI 
 
Era Suryani. 2007. Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Motivasi 
Menyekolahkan Anak Ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten 
Rembang Tahun 2006. Program Studi Pendidikan Koperasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. 62 halaman.18 tabel. 2 gambar. 10 lampiran. Dosen 
Pembimbing I Prof. Dra. Hj. Niswatin Rakub, Dosen Pembimbing II Dr. Joko 
Widodo, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Orang Tua, Motivasi Menyekolahkan Anak 
 

Pendapatan orang tua adalah hasil yang diperoleh orang tua yang dinilai 
dengan uang yang perolehanya dengan cara melakukan usaha atau kegiatan 
ekonomi dalam kurun waktu tertentu, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Adakah 
pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak ke SMA 
di Desa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006, (2) 
Seberapa besar pengaruh ke SMA didesa Ngadem Kecamatan Rembang 
Kabupaten Rembang tahun 2006. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui 
pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak ke SMA 
didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006, (2) Untuk 
mengetahui Seberapa besar pengaruh ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan 
Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006. 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang menyekolahkan 
anaknya di Desa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006 
sejumlah 45 orang. Pengambilan data dilakukan dengan teknik populasi. Ada 2 
(variabel) yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Variabel pendapatan orang 
tua (X) dan (2) Variabel motivasi menyekolahkan anak ke SMA (Y). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) Teknik dokumentasi, (2) Teknik 
kuesioner, (3) Teknik wawancara. Data yang dikumpulkan dianalis dengan teknik 
deskriptif persentase dan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif antara pendapatan 
orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak dengan koefisien regresi Y = 
37,659 + 0,326X, hasil koefisien korelasi rxy = 0,893 dengan taraf signifikan 5 %, 
menunjukan ada pengaruh signifikan antara pendapatan orang tua terhadap 
motivasi menyekolahkan anak ke SMA, dan koefisien determinasi (R2)=89,8 % 
yang menunjukan ada pengaruh signifikan antara pendapatan orang tua terhadap 
motivasi menyekolahkan anak ke SMA sebesar  sedangkan sisanya 10,8% diteliti 
oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang 
tua berpengaruh terhadap motivasi menyekolahkan anak. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik orang tua, masyarakat 
maupun pemerintah. Bagi orang tua yang berpenghasilan tinggi hendaknya 
membentuk gerakan orang tua asuh, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu 
bisa mengenyam pendidikan. Bagi orang tua hendaknya menyadari tentang arti 
pentingnya pendidikan bagi anakya dimasa yang akan datang. Dengan demikian, 
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khususnya bagi keluarga berpendapatan menengah kebawah, mereka harus 
berusaha meningkatkan pendapatanya dengan cara memanfaatkan sawah pada 
saat kemarau dengan cara menanami sawah dengan tanaman palawija, buah-
buahan, sayuran sehingga sawah tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga 
menghasilkan sayuran, buah, dan lain-lain. Hendaknya para pemuka masyarakat 
memberikan motivasi kepada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya 
kejenjang yang lebih tinggi, dengan cara memberikan beasiswa untuk anak yang 
berprestasi dan memberikan bantuan dana kepada para orang tua yang akan 
menyekolahkan anaknya. Hendaknya para pemuka masyarakat mengusulkan 
kepada Pemerintah lewat Dinas Pendidikan agar didirikan SMA terbuka dengan 
bebas biaya bagi anak-anak keluarga prasejahtera agar mereka bisa mengenyam 
pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, hendaknya mempromosikan desa 
Ngadem sebagai daerah yang strategis agar banyak pengusaha yang mendirikan 
perusahaan. Jika hal ini terjadi maka pendapatan penduduk akan meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendapatan merupakan sumber dari pembiayaan yang dilakukan baik oleh 

seseorang maupun keluarga. Menurut Tohir (1986: 285) pendapatan adalah sejumlah 

produksi dari sejumlah barang atau jasa yang setiap bulanya dihasilkan. Senada 

dengan hal itu menurut Kadariyah (1982: 26) pendapatan adalah penghasilan berupa 

upah atau gaji, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus uang yang diukur 

dalam suatu jangka waktu tertentu umpamanya seminggu, sebulan, setahun dan 

jangka waktu yang lebih panjang. Guritno (1992: 60) menambahkan, pendapatan 

adalah segala macam uang yang diterima secara tetap oleh perorangan, keluarga atau 

organisasi misalnya upah, gaji, laba dan lain-lain. 

 Pendapatan itu sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak 

pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh keluarga, antara lain untuk pakaian, makan, 

rumah atau tempat tinggal dan sebagian kecil untuk pendidikan. Khusus untuk 

pendidikan, besarnya pendapatan sangat menentukan kemampuan keluarga untuk 

meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan akan pendidikan merupakaan kebutuhan yang pokok bagi sebagian orang 

saja terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. 

Namun demikian, untuk sebagian orang lain walaupun pendidikan menjadi 

kebutuhan pokok tetap saja tidak bisa memenuhi, hal ini dikarenakan keterbatasan 

pendapatan. Suyatstie dan Prijono (2002: 17) mengatakan bahwa pola konsumsi 
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makanan dari rumah tangga miskin sebesar 70,6%. Hal ini dikarenakan rumah tangga 

miskin masih menganggap bahwa kebutuhan makanan sebagai kebutuhan utama 

dibandingkan dengan kebutuhan sekunder lainya. Kondisi ini sebagian besar berada 

dalam lingkup pedesaan, lain halnya dengan pola konsumsi keluarga mampu atau 

kaya mereka lebih mengutamakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi. Samuelson (1980: 155) 

mengatakan bahwa keluarga yang miskin tentu saja harus membelanjakan 

pendapatannya untuk barang kebutuhan hidup yang terpenting yaitu pangan, 

perumahan dan sejumlah kecil sandang. Bila pendapatan naik, maka pembelian 

terhadap barang-barang bertambah dan peningkatan kebutuhan pendidikan 

meningkat, hal ini berarti bahwa besar kecilnya pendapatan sanagat menentukan 

motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. 

Motivasi itu sendiri merupakan dinamika dalam diri individu, merupakan 

pendorong sehingga dengan demikian motivasi merupakan faktor penting dalam 

kehidupan termasuk dalam pendidikan (Soekardjo, 1985: 12). Menurut Gerungan  

(2004: 152) motivasi adalah daya penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya 

untuk melakukan sesuatu dimana motiv memberikan tujuan dan arah kepada tingkah 

laku manusia. Senada dengan hal itu, Sardiman (2001: 71) mengemukakan bahwa 

motivasi adalah daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan 

aktivitas–aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan Bahmadi 

Sutadipura (2004: 85) mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang 

dapat membimbing orang tua ke arah pengalaman-pengalaman dan suatu saat dapat 

mengarakan perhatian mereka terhadap suatu tujuan Motivasi dan sikap yang 
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mendukung dari orang tua akan berhubungan dengan pendidikan anak. Semakin 

tinggi dorongan dari orang tua maka semakin besar pengaruhnya terhadap aspirasi 

anak terhadap pendidikan. (Aswandi Bahar, 1989: 128). Pada dasarnya keberhasilan 

pendidikan bukan saja karena peranan lembaga ataupun pemerintah, tetapi sektor 

utamanya adalah keluarga, karena pada dasarnya pendidikan dimulai dari lingkungan 

yang terkecil yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak 

untuk mendapatkan pendidikan karena tugas utama dari keluarga mampu atau dapat 

memberikan dorongan dan dukungan yang baik terhadap pendidikan anaknya. 

(Munib, 2004: 77) 

Peran orang tua disini adalah keterlibatan orang tua dalam mendorong anaknya 

untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Selain itu, orang tua juga 

mengupayakan sebisa mungkin dan bekerja segiat mungkin untuk memenuhi 

kebutuhan anaknya terutama berkaitan dengan pendidikan. Sebab pendidikan anak 

tergantung pada kemampuan orang tua. Kemampuan orang tua disini menyangkut 

kemampuan yang dimiliki oleh orang tua yaitu penghasilan atau pendapatan yang 

diperoleh orang tua. 

Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan suseda (Sensus Daerah) 

tahun 2003 menunjukan bahwa daerah di Indonesia yang pembiayaan terbesarnya 

berada pada pola konsumsi sebagian besar terdapat di pulau jawa yaitu sebesar 

65,04% untuk kelompok penduduk miskin dan sisanya 37,96% untuk kelompok 

bukan miskin. Data dilapangan menunjukan bahwa pengeluaran kelas ekonomi 

rendah guna memenuhi konsumsi dasar yaitu makanan sebesar 70,6% sedangkan 

selebihnya untuk kebutuhan selain makanan. Dari data tersebut terlihat bahwa 
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pendapatan rumah tangga miskin lebih rendah dari pada rumah tangga bukan miskin. 

Hal ini mempengaruhi resio tingkat pendidikan anaknya, karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin banyak rintangan kompetensi fisik dan mental juga 

kesulitan akan pendanaan atau pembiayaan. Oleh karena itu, kebanyakan dari 

penduduk tidak berpartisipasi atau gagal di tengah jalan (meninggalkan sekolah). 

Rintangan fisik, mental dan keuangan merupakan beban dari rumah tangga miskin. 

Dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila pendapatan orang 

tua rendah maka motivasi orang tua untuk mernyekolahkan anaknya juga rendah, hal 

ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

utamanya yaitu pangan. Selain faktor ekonomi atau pendapatan, faktor lain yang 

mempengaruhi anak tidak melanjutkan sekolah adalah motivasi orang tua. Meskipun 

motivasi anak kuat akan tetapi kalau motivasi orang tua rendah maka anak tidak 

melanjutkan sekolah. Demikian pula sebaliknya, kalau motivasi anak rendah tapi 

motivasi orang tua tinggi, maka anak akan tetap melanjutkan sekolah karena adanya 

semangat dan dorongan dari orang tua. 

 Kecenderungan tersebut terjadi pula di Desa Ngadem Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang. Data yang ada menunjukan bahwa keluarga yang mempunyai 

anak lulus SMP atau sederajat tahun 2006 di Desa Ngadem Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang sejumlah 70 keluarga, baik dari keluarga prasejahtera maupun 

keluarga sejahtera. Kebanyakan keluarga prasejahtera menyekolahkan anaknya 

karena ada bantuan dari pemerintah. Keluarga prasejahtera di Desa Ngadem 

sebanyak 281 dari 326 kepala keluarga, dengan tingkat pendapatan rata-rata 

Rp.300.00; - Rp.900.000; per bulan. Keluarga sejahtera sejumlah 45 keluarga dengan 
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tingkat pendapatan rata-rata lebih dari Rp.901.000;00 per bulan, dan yang mampu 

menyekolahkan ke SMA sejumlah 45 keluarga, sedangkan lainya bekerja atau 

menikah. 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan terhadap motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA maka perlu diteliti. Berangkat dari alasan tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul“PENGARUH 

PENDAPATAN ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI MENYEKOLAHKAN 

ANAK KE SMA DI DESA NGADEM KECAMATAN REMBANG KABUPATEN 

REMBANG TAHUN 2006 “ 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.Adakah pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak 

ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 

2006? 

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan orang tua  terhadap motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang tahun 2006? 

 

C.  Penegasan Istilah 

1. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang dalam jangka 

waktu tertentu. Pengertian pendapatan yang dimaksud dalam penelitian  ini 
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adalah hasil yang diterima berupa uang yaitu pendapatan ayah dan ibu selama 

sebulan. Pendapatan orang tua yaitu hasil yang diperoleh orang tua yang  

dinilai dengan uang yang  perolehanya dengan cara melakukan usaha atau 

kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga 

2.   Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA 

 Motivasi adalah “pendorongan” yaitu suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu 

(Ngalim Purwanto, 1990: 71). Motivasi orang tua yaitu dorongan yang 

dimiliki orang tua untuk menimbulkan dan menumbuhkan keinginan agar 

dicapai suatu tujuan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan hidup baik 

kebutuhan fisik (jasmnai) maupun rohani. Motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anak yang dimaksud disini adalah dorongan orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas). 

 

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan orang tua terhadap 

motivasi menyekolahkan anak ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan orang tua terhadap 

motivasi menyekolahkan anak ke SMA di Desa Ngadem Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006. 
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E. Manfaat / Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teori 

Untuk menambah referensi, literatur tentang pendapatan dan motivasi 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA. 

2.  Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti lain, sebagai bahan bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

b.  Bagi masyarakat, memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi 

orang tua, agar mereka meningkatkan kesadaran tentang arti penting 

pendidikan bagi anaknya di masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika  Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran mengenai garis besar skripsi ini, maka perlu 

disajikan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab satu Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, 

rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab dua Landasan Teori. Bab ini merupakan dasar analisis bagi pemecahan 

masalah dan menjadi acuan dalam penelitian untuk mengajukan hipotesis. Isi dari 

bab ini yaitu konsep dasar tentang pendapatan orang tua, pembelanjaan keluarga atas 

pendapatan yang diterima, fungsi dan peran orang tua bagi pendidikan anaknya, 

konsep dasar motivasi, motivasi orang tua menyekolahkan anak, penelitian yang 

relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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Bab tiga Metodelogi Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang populasi 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas dan 

teknik analisis data. 

Bab empat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil 

penelitian tentang pendapatan orang tua pengaruhnya terhadap minat menyekolahkan 

anak ke SMA dengan pembahasannya. 

Bab lima Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan hasil akhir dari penulisan 

skripsi yang berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data, 

hipotesis dan pembahasan serta saran-saran yang diungkapkan dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Dasar Tentang Pendapatan Keluarga Atau Orang Tua 

Menurut Syaiful Bahri (2004: 3) keluarga adalah sebuah institusi pendidikan 

yang utama dan bersifat kodrati. Oleh karena itu kehidupan keluarga yang harmonis 

perlu dibangun atas sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat 

berlangsung dengan baik. Senada denagan hal tersebut, Abu Ahmadi (1991: 242) 

menambahkan bahwa keluarga adalah kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami 

istri dan anak–anak (jika ada) yang didahului oleh suatu perkawinan. Yang dimaksud 

keluarga dalam penelitian ini adalah orang tua, yaitu orang yang bertanggung jawab 

dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim 

disebut ibu bapak. 

Dari pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa, 1) Keluarga merupakan 

kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ibu, ayah dan anak. 2)Hubungan 

antar anggota keluarga dijiwai oleh rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab, 

3)Hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan 

darah, perkawinan atau adopsi. 

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di 

dalam kelompok ini terbentuk norma-norma sosial yang interaksinya berdasarkan 

simpati dan rasa kasih sayang. Dari hal inilah manusia akan belajar bekerja sama dan 

belajar membantu orang lain. 
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Setiap keluarga selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya diperlukan suatu pekerjaan atau usaha. Kerena dengan bekerja dan 

berusaha akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian,  

kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan. Seseorang 

dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dari harta benda yang 

dimiliki misalnya tanah, mesin, rumah, atau yang lainnya yang disebut barang modal. 

Untuk memenuhi segala kebutuhan termasuk kebutuhan akan pendidikan anak, 

diperlukan adanya uang (pendapatan), sedangkan uang (pendapatan) dapat di peroleh 

dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan 

yang menghasilkan riil, dalam hal ini adalah uang.  

Menurut Tohir (1986: 285) yang dimaksud dengan pendapatan adalah sejumlah 

produksi dari sejumlah barang atau jasa yang setiap bulanya dihasilkan. Jika 

penghasilannya berupa uang, biasanya di sebut dengan penghasilan bulanan. Senada 

dengan hal itu menurut Kadariyah (1982: 26) yang dimaksud dengan pendapatan 

ialah penghasilan berupa upah atau gaji, deviden, keuntungan dan merupakan suatu 

arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu tertentu umpamanya seminggu, 

sebulan, setahun dan jangka waktu yang lebih panjang. Guritno (1992: 60) 

menambahkan, bahwa pendapatan adalah segala macam uang yang diterima secara 

tetap oleh perorangan, keluarga atau organisasi misalnya upah, gaji, laba dan lain-

lain. Dari uraian tersebut, penulis dapat mendefisinikan pengertian pendapatan 

keluarga adalah hasil yang diperoleh suatu keluarga yang  dinilai dengan uang yang 
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diperoleh dengan cara melakukan usaha atau kegiatan ekonomi dalam kurun waktu 

tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

 

B. Pembelanjaan Keluarga Atas Pendapatan Yang Diterima 

Secara alamiah, manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya. Kebutuhan 

manusia itu sendiri tidak terbatas baik jumlah maupun jenisnya. Semakin tinggi taraf 

hidup (kemampuan ekonomi atau pendapatan) seseorang semakin tinggi pula kualitas 

dan kuantitas kebutuhannya. Segala hal yang telah diuraikan tersebut berlaku bagi 

orang tua atau keluarga. Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila didalam keluarga 

tersebut terpenuhi semua kebutuhannya, keselamatannya, ketentramannya dan 

kemakmurannya, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan batin pencapaiannya harus 

dengan memenuhi kebutuhan–kebutuhan yang bersifat rohaniah (spiritual) antara 

lain kebutuhan akan pendidikan. Sehingga semakin tinggi tingkat ekonomi orang tua 

atau keluarga, akan semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang ingin diraih atau di 

capai.  

Pembelanjaan keluarga atas pendapannya berupa konsumsi. Data dari BPS 

tahun 2003 menyatakan bahwa pola konsumsi penduduk didasarkan menurut jenis 

barang yang di konsumsi yang berupa makanan dan non makanan. Jenis barang 

berupa makanan yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging , telur dan susu, 

sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, 

bumbu-bumbuan, konsumsi lainya, makanan dan minuman jadi, minuman berakohol, 

dan tembakau. Sedangkan jenis barang non makanan yaitu perumahan, aneka barang 
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dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan 

keperluan pertanian. 

Untuk mengkonsumsi barang-barang diperlukan dana yang diperoleh dari suatu 

pendapatan. Pendapatan menurut perolehanya dibagi menjadi dua, yaitu: 

1.Pendapatan kotor, pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh belum 

dikurangi pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya. 2.Pendapatan bersih, 

pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran-

pengeluaran dan biaya-biaya lain.  

Pembagian pendapatan menurut Friedman dalam Stonier (1999: 131) ada dua 

bagian,  yaitu : 

1. Pendapatan permanen atau pendapatan pokok. Pendapatan pokok merupakan 

pendapatan tetap yang bisa diharapkan dan diterima terus selamanya. Pendapatan 

ini tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukanya tergantung dari jabatan, 

industrinya dan bagian-bagian dimana ia bekerja. 

2. Pendapatan sementara atau pendapatan sampingan. Pendapatan sampingan 

sebagai akibat dari fluktuasi dalam ekonomi. Pendapatan sampingan dapat pula 

dikatakan pendapatan yang tidak tetap. 

Sedangkan jenis–jenis pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1. Pendapatan Berupa Uang 

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya 

reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi. Sumber–

sumber yang utama adalah gaji dan upah serta lain–lain balas jasa dari majikan, 

pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan 
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barang yang dipelihara di rumah, hasil investasi seperti bunga modal, tanah, uang 

pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial.  

2. Pendapatan Berupa Barang 

Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan 

biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan di terima dalam bentuk barang 

atau jasa. Barang–barang dan jasa yang diperoleh dengan harga pasar sekalipun tidak 

diimbangi atau disertai transaksi oleh yang menikmati barang atau jasa. Demikian 

pula penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan harga 

subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.   

3. Lain–lain Penerimaan Uang dan Barang 

Merupakan segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya 

membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga misalnya penjualan barang–

barang yang dipakai, pinjaman uang, hasil undian, warisan, penghasilan piutang, 

penagihan piutang, kiriman uang. 

Pendapatan masyarakat pada umumnya tidak berasal dari satu sumber saja, 

melainkan dari berbagai sumber. Adapun sumber–sumber pendapatan masyarakat itu 

adalah: 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 

seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik dan sebagainya, 

2.Penghasilan dari kegiatan usaha melalui sarana pendidikan dan harta yang 

dikerjakan sendiri misalnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tanah. 

3.Penghasilan lain misalnya pembebasan utang dan lain–lain yang tidak termasuk 

kelompok diatas. Dari pendapatan–pendapatan tersebut di atas, dapat diketahui 
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bahwa pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang 

diperoleh orang tua yang berupa uang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Sumardi dan Evers 

(1984: 95) adalah : 

a. 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:  

1. Pekerjaan atau jabatan basah yaitu pekerjaan atau jabatan yang dianggap banyak 

memberikan dana kesejahteraan kepada para karyawannya. Contohnya adalah 

pekerjaan pada kantor yang bernaung di bawah departemen-departemen keuangan, 

perdagangan, kejaksaan, dan lain-lain. 2. 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. 

b. Pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan, semakin tinggi 

pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan serta status 

sosial masyarakat tersebut. 

c. 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. 

d. Jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga kemungkinan dapat menambah 

pendapatan tetapi jumlah anggota keluarga juga dapat mengurangi pendapatan. 

Dikatakan menambah pendapatan jika anggota keluarga tersebut mempunyai 
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penghasilan, jadi semakin besar keluarga semakin besar pula jumlah penghasilan 

yang diterima. Sebaliknya, jumlah anggota yang besar tidak menanbah pendapatan 

karena anggota keluarga yang tidak ikut bekerja mengakibatkan bertambahnya 

kesibukan orang tua untuk mengurus anaknya. 

Data BPS berdasarkan sensus penduduk tahun 2003 tingkat pendapatan 

seseorang dapat di golongkan menjadi empat  yaitu : 

1. Golongan berpenghasilan rendah (Low Income Group) dengan rata–rata 

pendapatan dari Rp 60.000;00- Rp 79.000;00 per bulan 

2. Golongan berpenghasilan sedang (Moderate Income Group) dengan rata–rata 

pendapatan dari Rp 80.000;00–Rp 124.000;00 per bulan 

3. Golongan berpenghasilan menengah (Midle Income Group) dengan rata–rata 

pendapatan dari Rp 125.000;00–Rp 199.000;00 per bulan 

4. Golongan berpenghasilan tinggi (High Income Group) dengan rata–rata 

pendapatan dari Rp 200.000;00 - Rp 300.000; per bulan. 

Perolehan pendapatan tersebut berdasarkan perolehan perkapita tiap keluarga yang 

ada di kabupaten Rembang tahun 2003. 

Macam – macam kebutuhan pokok keluarga itu sendiri ada tiga macam, yaitu: 

1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan–kebutuhan yang mutlak 

dipenuhi oleh tiap keluarga supaya bisa mempertahankan hidupnya. Contohnya 

adalah kebutuhan pangan dan gizi, kebutuhan sandang atau pakaian dan kebutuhan 

papan atau rumah. 
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2.  Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul 

bersama meningkatnya peradaban dalam kehidupan manusia dan kebutuhan ini akan 

di penuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya adalah pendidikan, pelayanan, 

kesehatan, dan rekreasi. 

3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang–barang 

mewah. Kebutuhan ini baru akan di penuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder 

terpenuhi. Contohnya adalah TV, radio, tape, perhiasan, motor, mobil, dan lain-lain. 

Seseoarang bekerja dan berusaha untuk memeperoleh pendapatan yang dapat di 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhanya secara individu maupun 

kebutuhan bagi keluarganya. Pendapatan dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi, 

tabungan dan investasi. Konsumsi dalam masyarakat di gunakan untuk memenuhi 

berbagai macam kebutuhan hidup yang sangat kompleks. Pemenuhan kebutuhan itu 

berupa kegiatan atau usaha yang berupa : 1. Memenuhi kebutuhan sehari–hari, 2. 

Memenuhi kebutuhan kesehatan, 3. Memenuhi kebutuhan pendidikan. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan di gunakan untuk: 

1.Konsumsi yang meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari, 

pendidikan, kesehatan dan kemewahan, 2.Tabungan, merupakan pendapatan yang 

disisihkan untuk kebutuhan yang akan datang dan hari tua, 3.Investasi, merupakan 

pendapatan yang di gunakan untuk kegiatan individu guna memperoleh laba yang 

dapat meningkatkan pendapatan 

Dari hal tersebut diatas dapat diliat bahwa kebutuhan akan pendidikan sangat 

penting sekali, terutama bagi sebagian besar keluarga yang berpenghasilan cukup 

besar pula. Sehingga bila kesejahteraan keluarga terjamin, maka kebutuhan akan 
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pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting sekali. Hal ini didukung 

dengan banyaknya fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat bahwa keluarga 

yang sejahtera atau keluarga yang perekonomiannya baik, akan berusaha 

mempertinggi atau memperbaiki tingkat pendidikannya. Hal itulah yang membuat 

tingginya motivasi orang tua yang berpenghasilan tinggi untuk menyekolakan 

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi pula.  

 

C. Fungsi dan Peran Orang Tua Bagi Pendidikan Anaknya 

Di dalam kehidupan masyarakat di manapun juga, keluarga merupakan unit 

terkecil yang  peranannya sangat besar. Keluarga merupakan tempat yang pertama 

bagi anak untuk mengadakan sosialisasi. Di dalam keluarga pula orang tua 

mengadakan kontak, pengajaran dan pendidikan. Baik itu pendidikan yang bersifat 

informal maupun pendidikan yang bersifat non formal. 

Fungsi keluarga yang utama  di jumpai pada perannya untuk melakukan 

sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah–

kaidah dan nilai–nilai yang dianut. Dari hal tersebut terlihat bahwa peranan orang tua 

terhadap pendidikan anaknya sangat besar yaitu sebagai fasilitator anak dalam 

menigkatkan pendidikannya, yang tentu saja hal ini di pengaruhi oleh besar kecilnya 

pendapatan yang di peroleh oleh keluarga tersebut. 

Fungsi orang tua bagi anaknya menurut Oqburn dalam Abu ahmadi (1982: 103) 

adalah:1)Fungsi kasih sayang, 2)Fungsi ekonomi, 3)Fungsi pendidikan, 4)Fungsi 

perlindungan dan penjagaan, 5)Fungsi rekreasi, 6)Fungsi status keluarga, 7)Fungsi 

agama. Keterangan lebih lanjut seperti berikut: 
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1) Fungsi kasih sayang, dimana orang tua mencurahkan rasa kasih sayang untuk 

anak–anaknya tanpa ada yang merasa di acuhkan atau di anak tirikan. 

2) Fungsi ekonomi, dimana orang tua memberikan bantuan ekonomi bagi anak–

anaknya untuk melakukan hal–hal yang berguna atau bermanfaat. Misalnya saja 

untuk biaya pendidikan anaknya. 

3) Fungsi pendidikan , fungsi ini menyangkut peran utama orang tua dalam 

mendidik anak – anaknya. Bila sejak kecil anak mendapatkan perhatian dan 

pendidikan yang bagus dari keluarga, maka tidak akan ada kendala atau hambatan 

ketika dia besar dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, selain 

masyarakat diuntungkan, keluarga juga tidak mendapat malu dari kelakuan anak – 

anaknya. 

4) Fungsi perlindungan atau penjagaan. Fungsi orang tua disini sebagai figur yang 

senantiasa  siap sedia mengayomi, melindungi, dan menjaga dari segala sesuatu yang 

di anggap anak sangat menakutkan, dan segala sesuatu yang mengancam jiwa 

anaknya. 

5) Fungsi rekreasi, dimana orang tua berusaha mengakrabkan diri dan berusaha 

terjun kedunia anaknya, agar anaknya dapat terbuka dengan permasalahan yang 

dihadapainya. Selain itu, orang tua juga berusaha menghibur anaknya dengan 

mengajaknya bersantai agar pikiran anaknya bisa lebih damai. Dengan adanya hal 

tersebut otomatis anak akan merasa senang dan betah bila berada didekat orang 

tuanya. 

6) Fungsi status keluarga, diman fungsi ini memberikan status pada anaknya, supaya 

anak–anaknya bias diakui keberadaanya di dalan lingkungan masyarakat. 
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7) Fungsi agama. Fungsi ini ditanamkan keluarga sejak si anak lahir ke dunia, 

dimana keluarga menanamkan nilai–nilai moral pada diri anaknya. Selain itu, 

keluarga juga menanamkan pribadi yang baik sesuai dengan agama yang dianut oleh 

keluarga tersebut. Disini anak akan diajari bagaimana cara menyembah atau cara 

beribadah terhadap Tuhannya. 

Dari fungsi–fungsi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa fungsi dan peran 

keluarga dalam pendidikan anaknya sangat besar. Dari keluarga pula tercermin 

pribadi dan moral seorang anak. Bila anak tumbuh dan berkembang dari keluarga 

yang baik maka moral dan akhlaknya juga baik, begitu pula sebaliknya bila anak 

tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berantakan maka moral dan akhlaknya 

juga berantakan atau bisa di katakan tidak baik. 

 

D. Konsep Dasar Motivasi 

Motivasi berasal dari kata “motiv” yang artinya segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Menurut Ngalim Purwanto (1990: 71) 

motivasi adalah “pendorongan” suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan. Motiv itu sendiri merupakan dinamika dalam 

diri individu, merupakan pendorong sehingga dengan demikian motivasi merupakan 

faktor penting dalam kehidupan termasuk dalam pendidikan (Soekardjo, 1985: 12). 

Senada dengan hal tersebut, menurut Sumadi Suryobroto (1984: 70) yang dimaksud 

motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas 
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tertentu guna mencapai suatu tujuan, dimana tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang yang didorong oleh sesuatu dari dalam diri orang itu sendiri. 

Menurut Gerungan  (2004: 152) motivasi adalah daya penggerak lainnya yang 

berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dimana motiv memberikan 

tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Senada dengan hal itu, Sardiman 

(2001: 71) mengemukakan bahwa motivasi adalah daya penggerak dari dalam dan di 

dalam subyek untuk melakukan aktivitas–aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Motivasi juga merupakan suatu proses yang dapat membimbing orang tua ke 

arah pengalaman-pengalaman dan suatu saat dapat mengarakan perhatian mereka 

terhadap suatu tujuan (Bahmadi Sutadipura, 2004: 85). Dari uraian tersebut maka 

dapat dilihat bahwa dari diri manusia timbul berbagai motiv yang akan mendorong 

manusia untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian dari diri manusia mengandung 

faktor penyebab yang melahirkan perbuatan, karena motiv adalah kekuatan-kekuatan 

dalam diri manusia mengarahkan  individu untuk berbuat maka situasi tersebut dapat 

digolongkan menjadi dorongan dan kebutuhan. 

Motivasi itu sendiri timbul karena adanya sesuatu dorongan dalam diri manusia 

atau seseorang sehingga manusia tersebut berusaha melakukan aktivitas atau tindakan 

atau sikap tertentu baik dalam bekerja, belajar maupun kegiatan lainnya guna 

mencapai tujuan yang diinginkan atau dikehendakinya. Selain itu, motivasi 

mempunyai sifat selalu ingin mencari kepuasan untuk memenuhi sesuatu yang ada 

dalam dirinya melebihi yang dicapai oleh orang lain. Dorongan itu sendiri merupakan 

keadaan ketidak seimbangan dalam diri individu karena pengaruh dari dalam atau 

dari luar dirinya yang mempengaruhi dan mengarahkan perbuatan individu dalam 
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rangka mencapai keseimbangan kembali. Dorongan yang ada dalam diri manusia 

merupakan kekuatan dinamis yang besar pengaruhnya terhadap fikiran , perasaan dan 

tingkah laku seseorang. Orang akan mengalami puas apabila dorongan itu terpenuhi. 

 

E. Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anak 

Orang tua sebenarnya merupakan kunci motivasi dalam pendidikan anaknya. 

Timbulnya motivasi orang tua ditunjang oleh keserasian-keserasian yang ada didalam 

suatu keluarga (Soerjono Soekanto, 2004: 408). Keserasian-keserasian itu timbul dari 

adanya kedisiplinan dan pengertian orang tua mendidik anaknya. Kalau pada diri 

anak, orang tualah yang harus menanamkan agar anak berpengetahuan, sedangkan 

pada remaja orang tua harus memberikan pengertian melalui cara-cara yang dewasa. 

Disini anak diajari untuk belajar menyerasikan antara fikiran dan perasaan. Selain hal 

tersebut, hal lain yang menumbuhkan motivasi orang tua adalah suasana keluarga 

yang positif dimana keluarga berada dalam suasana yang baik, kontak dan 

komunikasi orang tua dipelihara. Disini orang tua berperan sebagai tempat  untuk 

berlindung dan mendapatkan kedamaian melalui keserasian-keserasian antara 

ketertiban, ketentraman dwengan mengoptimumkan pengaruh-pengaruh yang datang 

dari luar. 

Motivasi orang tua itu sendiri merupakan dorongan orang tua yang timbul 

karena kemampuanya, dimana kemampuan orang tua karena kondisi sosial yang 

baik. Kondisi sosial keluarga meliputi kondisi ekonomi yaitu pendapatan dan kondisi 

sosial yang baik yaitu latar belakang pendidikan orang tua, harapan atau keinginan 

orang tua, cita-cita, lingkungan sekitar, dan teman sebaya. Oleh karena itu orang tua 
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perlu meningkatkan pendapatannya agar dapat menyekolahkan anaknya kejenjang 

yang lebih tinggi. Menurut Sumardi Suryabrata (1995: 87), motivasi dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1.  Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motiv-motiv (daya penggerak) yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena didalam diri 

setiap individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang  

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Jenis-jenis motivasi, dari jenjang yang paling rendah ke jenjang yang paling 

tinggi menurut Maslow ( 2004: 250) adalah : 

a. Kebutuhan untuk hidup, selamat, dan merasa aman, seperti ingin sehat, ingin 

terhindar dari bahaya, ingin menghilangkan kecemasan dan lain-lain. 

b. Kebutuhan sosial dan afiliativ, seperti berteman, ingin berkeluarga, ingin masuk 

dalam suatu kelompok, dan lain-lain. 

c. Kebutuhan pemuasan diri dan harga diri, seperti ingin dihargai, ingin dipercayai, 

dan lain-lain. 

d. Kebutuhan ekonomi dan kekuasaan, seperti ingin dihormati oleh orang lain, ingin 

mensejahterakan keluarga dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan 

lain-lain. 

e. Kebutuhan mengaktualisasikan diri, seperti keinginan untuk mengembangkan 

potensi diri, bakat dan ketrampilan, keinginan berprestasi, keinginan mencapai 

citi-cita dan sebagainya. 
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Motiv-motiv tersebut mempunyai hubungan yang saling berjenjang, artinya suatu 

motiv timbul karena motiv yang mempunyai jenjang lebih rendah terpenuhi. Teori 

hirarki kebutuhan menurut Maslow terlihat seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 1.Hirarki Kebutuhan 

Keterangan: 

a. Tingkatan tinggi (tingkatan 3, 4, dan 5) adalah kebutuhan aktualisasi diri 

(perwujudan dan pemenuhan) kebutuhan penghargaan dan kebutuhan memiliki. 

Kebutuhan dalam hal ini dipandang penting, mengingat kedudukan seseorang 

dalam status sosialnya. 

b. Tingkatan rendah (tingkatan 1 dan 2) adalah kebutuhan rasa aman dan kebutuhan 

fisik yang dasar.  

Manusia dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya, tentu memiliki prioritas tertentu. Pada saat kebutuhan primer terpenuhi, 

orang akan berusaha memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Setiap 

manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik 

kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Kebutuhan itu berasal dari diri sendiri 

seseorang yang menuntut untuk dipenuhi. Keinginan seseorang untuk dapat 
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memenuhi semua kebutuhannya tersebut dapat mendorong dirinya untuk melakukan 

aktivitas tertentu yang mengarah pada pencapaian pemenuhan kebutuhan. Hal ini 

dapat menimbulkan motivasi pada diri seseorang guna membekali diri dengan hal-hal 

yang diperlukan dalam mencapai tujuannya tersebut. Motivasi intrinsik atau motivasi 

yang berasal dari diri seseorang dalam penelitian ini adalah motivasi yang berasal 

dari dalam diri orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA. Motivasi intrinsik 

berupa: a) Minat yaitu kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat 

merupakan faktor yang paling utama timbulnya motivasi. b) Keinginan atau harapan 

yakni sesuatu yang diharapkan supaya menjadi kenyataan dalam waktu atau tempo 

tertentu. Keinginan muncul bila ada niat. c) Cita-cita merupakan kehendak yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang di idam-idamkan. 

2.  Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motiv-motiv yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya karena adanya pengaruh 

dari keluarga dalam hal ini orang tua, pengaruh dari teman sekolah maupun teman 

bergaul atau teman sebaya. Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar 

diri orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA, karena adanya dorongan dari 

teman, baik teman sekolah maupun teman bergaul atau teman sepermainan, dari 

tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, dan dorongan dari lingkungan sekitar tempat 

tinggalnya. 

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan itu berasal dari diri sendiri yang menuntut untuk dipenuhi. 

Keinginan seseorang untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya tersebut dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu yang mengarah pada 
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pencapaian pemenuhan kebutuhan. Hal ini dapat menimbulkan motivasi pada diri 

seseorang guna membekali diri dengan hal-hal yang diperlukan dalam mencapai 

tujuannya tersebut. Faktor–faktor yang mempengaruhi motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya (Soerjono Soekanto, 2004: 494) adalah : 

a. Pendapatan orang tua. Jika orang tua mempunyai pendapatan yang cukup untuk 

membiayai pendidikan anaknya, maka akan merasa lebih tenang dalam menempuh 

pendidikan, sehingga motivasi mereka untuk mencapai citi–cita dan keinginannya 

menjadi lebih kuat. 

b. Latar belakang pendidikan orang tua. Sebagian besar orang tua menginginkan 

pendidikan anaknya lebih tinggi dari mereka. Orang tua menginginkan kualitas 

kehidupan anaknya di masa yang akan datang jauh lebih baik dari yang sudah mereka 

dapatkan. Keinginan tersebut mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya 

sampai setinggi mungkin. 

c. Lingkungan tempat tinggal, baik keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Suasana lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung akan sangat 

mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Jika kondisi 

tempat tinggal aman dan mendukung maka motivasi mereka untuk menyekolahkan 

anakna juga tinggi. Hal ini berbeda jika lingkungan tempat tinggal mereka dihuni 

oleh sekelompok orang pengangguran, tingkat pendidikan rendah atau bahkan suka 

berbuat krimanal seperti berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain.  

d. Faktor dari teman, baik teman sekolah maupun teman sebaya. Pengaruh teman 

sebaya mempengaruhi orang tua untuk memotivasi anaknya melanjutkan sekolah 

kejenjang yang lebih tinggi. 
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F. Penelitian Yang Relevan 

1.  Yulia Dewi Lestari, 2003, Skripsi : Hubungan Antara Status Ekonomi Orang Tua 

Dengan Anak Putus Sekolah Tingkat SD di Kelurahan Sekaran Kec. Gunung Pati 

Kota Semarang, Semarang : FIP UNNES 

Berdasarkan analisis dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa: Status 

ekonomi orang tua pekerjaan orang tua, besarnya pendapatan, kepemilikan rumah, 

dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Pendapatan dalam status ekonomi 

orang tua digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok 

maupun kebutuhan lannya seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain – lain. 

Tingginya kebutuhan pokok menyebabkan keluarga berpendapatan rendah tidak 

sanggup membiayai kebutuhan pendidikan anaknya, hal inilah yang menyebabkan 

anaknya putus sekolah. Edari hal tersebut terbukti bahwa pendapatan keluarga sangat 

berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Semakin tinggi pendapatan orang tua, 

semakin sejahtera keluarga tersebut dan semakin tinggi pula motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya. 

2.  N. R. Kurniawati, 2002, Skripsi : Hubungan Penerimaan Upah Dengan 

Kesejahteraan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karang Sari Kec. Karang Tengah 

Kab. Demak, Semarang : FIS UNNES. 

Berdasarkan analisis dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa: 

Kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan atau penerimaan upah 

yang diterima keluarga tersebut dalam bekerja. Semakin tinggi upah yang di terima, 

maka semakin sejahtera keluarga tersebut, karena upah atau pendapatan dsi gunakan 
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untuk mencukupi kebutuhan keluarga baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder 

maupun kebutuhan tersier. 

3. Yusanah, 2003, Skripsi : Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Pola 

Konsumsi Kebutuhan Pokok di Desa Kembangan Kec. Bukiteja Kab. Purbalingga, 

Semarang : FIS UNNES 

Berdasarkan analisis dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa: Prioritas 

utama dalam kegiatan keluarga adalah konsumsi keluarga. Pola konsumsi antara 

keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidaklah sama, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Factor terpenting yang dapat mempengaruhi pola konsumsi 

keluarga adalah pendapatan keluarga tersebut. Logikanya, sebuah keluarga akan 

mengupayakan agar pendaptannya cukup untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. 

Setelah kebutuhan pokoknya tercukupi, maka keluarga akan berusaha mencukupi 

kebutuhan yang lainya. 

4.Haniatul Masruroh, 2005, Skripsi : Pola Pendidikan Anak Dari Keluarga Miskin, 

Semarang : FIP UNNES 

Berdasarkan analisis dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa: SDM 

(Sumber Daya Manusia) dalam keluarga adalah pendapatan. Jika suatu keluarga 

pendapatannya tinggi, maka kesejahteraan dalam keluarga tersebut adalah tinggi dan 

kebutuhan keluarga yang lain akan meningkat, diantaranya adlah pendidikan. Karena 

pada dasarnya penghasilan yang kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pokok atau kebutuhan primer keluarga tersebut saja. Apabila dianalisis lebih lanjut, 

tingginya pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kebutuhan akan 

pendidikan meningkat pula. 
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G. Kerangka Berfikir 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manisia untuk menempati 

peringkat kedua setelah kebutuhan pokok, terutama pada pendidikan formalnya. 

Motivasi orang tua menyekolahkan anak ke SMA dipengaruhi oleh tingkat ekonomi  

yang diperoleh, dalam hal ini adalah tingkat pendapatan orang tua, karena untuk 

melakukan hal itu diperlukan dana guna membayar sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menunjang pendidikan. Oleh karena itu orang tua harus mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk mehnyekolahkan anaknya SMA agar kebutuhan 

sarana dan prasarana yang diperlukan terpenuhi. Apabila pendapatan orang tua tinggi 

dalam artian tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam usaha pemenuhan 

berbagai macam kebutuhannya, maka tidak akan mengalami kendala dalam 

membiayai anaknya dalam menempuh pendidikan setinggi mungkin. Sehingga anak 

tidak akan merasa cemas atau khawatir tidak bisa membayar biaya-biaya pendidikan. 

Sebaliknya jika kondisi orngtua tidak mendukung, maka orang tua akan berfikir dua 

kali untuk menyekolahkan anaknya ke SMA. Semakin tinggi pendapatan orang tua 

maka semakin tinggi motivasi orang tua terhadap pendidikan anak. (Aswandi Bahar, 

1989: 128). Demikian pula sebaliknya, dengan pendapatan orang tua yang rendah 

maka motivasi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga rendah, karena dengan 

fasilitas yang memenuhi artinya dengan biaya yang cukup orang tua akan lebih 

mendorong agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga 

dapat menjadi bekal bagi anak dalam hidupnya dimasa yang akan datang. 

Samuelson (1980: 155) mengatakan bahwa keluarga yang miskin tentu saja 

harus membelanjakan pendapatannya untuk barang kebutuhan hidup yang terpenting 
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yaitu pangan, perumahan dan sejumlah kecil sandang. Bila pendapatan naik, maka 

pembelian terhadap barang-barang bertambah dan keinginan peningkatan pendidikan 

meningkat. Selain pendapatan, hal lain yang mempengaruhi oprang tua 

menyekolahkan anaknya ke SMA adalah pendidikan orang tua. Sebagian besar orang 

tua mengiginkan anaknya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, karena orang tua 

selalu berharap agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik darinya. 

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lingkungan tempat tinggal , baik 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan yang 

nyaman dan mendukung akan sangat berpengaruh terhadap motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya. Demikian juga dengan lingkungan masyarakatnya, jika 

lingkungan tempat tinggalnya  orang auat teman yang berpendidikan tinggi, aman 

dan nyaman akan mempengaruhi motivasi orangtua dalam menyekolahkan anaknya. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Pendapatan orang tua ada pengaruhnya terhadap motivasi orang tua dalam 

menyekolahkan anaknya ke SMA. Hal ini dapat dilihat dalam gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar.2. Kerangka Berfikir 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian (Arikunto, 2002: 64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Ada pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak ke 

SMA di desa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian. 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). Populasi 

dalam penelitian ini adalah para orang tua di desa Ngadem Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang yang menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA atau sederajat 

pada tahun 2006 berjumlah 45 orang, dengan identifikasi sebagai berikut : 

Tabel 1 

Jumlah Populasi dan Sampel Penduduk Desa Ngadem yang Menyekolahkan 

Anaknya ke SMA 

RW RT JUMLAH
1 1 5 
 2 6 
 3 3 
 4 6 
2 1 3 
 2 9 
 3 8 
 4 5 

JUMLAH  45 
 Sumber: Data Kelurahan Desa Ngadem  

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh anggota populasi dengan 

menggunakan pendekatan total sampling. Suharsimi Arikunto mengemukakan  

bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil semua. Dengan 

demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian 

(Arikunto, 2002: 104). Variabel yang diteliti harus sesuai dengan permasalahan atau 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang akan 

diteliti adalah variable bebas dan variable terikat. Variabel dalam penelitian ini 

adalah : 

1.  Pendapatan orang tua adalah hasil yang diperoleh orang tua yang  dinilai dengan 

uang yang  perolehanya dengan cara melakukan usaha atau kegiatan ekonomi 

dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Pengukuran pendapatan orang tua meliputi pendapatan pokok dan pendapatan 

sampingan selama satu bulan dari hasil pekerjaan orang tua. Ukuran yang 

digunakan adalah skala ratio dengan satuan rupiah. Variabel bebas yaitu variabel 

yang mempengaruhi variabel lain atau yang diselidiki pengaruhnya. Variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah pendapatan. 

2.  Motivasi orang tua itu sendiri merupakan dorongan yang dimiliki orang tua untuk 

menyekolahkan anak ke SMA. Motivasi orang tua diukur dengan indikator 

motivasi intrisik dan motivasi ekstrinsik. Variabel terikat adalah gejala atau unsur 

yang dipengaruhi variabel lain. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

motivasi orang tua. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1.  Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan yang berwujud data catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 

206). Alasan peneliti menggunakan dokumentasi adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti dapat mengambil data-data dari peristiwa masa lalu yang keberadaanya 

relevan. 

b. Peneliti dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga karena data yang sudah ada 

merupakan dokumentasi yang tersusun denagn baik. 

c. Tidak ada kesangsian dalam masalah lupa, kecuali jika dokumen itu hilang. 

Kebaikan dari dokumentasi itu sendiri adalah: a. Dokumentasi sangat praktis dan 

mudah dilaksanakan, b. Dengan teknik ini, data cepat terkumpul, c. Tidak banyak 

megeluarkan waktu, tenaga dan biaya. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang 

berujud data catatan penting atau dokumen penting yang ada hubunganyadengan 

masalah yang akan diteliti dari lembaga yang berperan dalam masalah tersebut. 

Disini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data jumlah 

orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMA sebagai obyek penelitian, di desa 

Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006. 
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2.  Teknik Kuesioner 

Angket atau Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan mengenai 

kondisinya atau hal-hal yang diketahuinya. (Arikunto, 2002: 128). Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup (close form quesioner), 

yaitu angket yang memungkinkan responden hanya memilih alternatif jawaban yang 

telah disediakan. Adapun alasan menggunakan angket tertutup (close form 

questioner) adalah : 

a.  Responden akan mudah memahaminya karena pada setiap pilihan telah    

tersedia alternative jawaban 

b. Jawaban responden akan lebih mengenai pada maksud dari angket tersebut 

karena sesuai dengan tujuan 

c. Akan lebih memudahkan dalam menganalisis dari data interoretasi data yang 

diperoleh. Hal ini karena ada pada setiap alternative jawaban mempunyai 

kuantitatif tersendiri dan kemudian jawaban dari angket dijumlahkan seluruhnya 

dengan jawaban responden yang bersangkutan. 

Teknik angket digunakan untuk memperoleh data tentang pendapatan orang 

tua, baik pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan serta motivasi orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya ke SMA. Untuk penskoran dari tiap-tiap jawaban 

yang diberikan oleh responden, peneliti menentukan berbentuk pilihan ganda dimana 

setiap item soal disediakan empat jawaban dengan skor masing-masing sebagai 

berikut : 
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a. Jawaban A diberi skor  4 

b. Jawaban B diberi skor  3 

c. Jawaban C diberi skor  2 

d. Jawaban D diberi skor  1 

3. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawncara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. (Arikunto, 2002: 136). Alasan peneliti 

menggunakan teknik ini adalah data yang didapat lebih jelas, tidak ada keraguan 

karrena data bersal langsung dari responden. Teknik ini digunakan untuk melengkapi 

data yang diperlukan dalam penelitian.  

 

D. Validitas dan Reliabilitas 

 1. Validitas 

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan dalam pengukuran (Azwar, 1992: 

4).Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. (Arikunto, 2002: 144). Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Validitas sendiri dibagi menjadi dua yaitu validitas logis 

dan  validitas empiris. Dikatakan validitas logis karena validitas diperoleh dengan 

usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga logika akan dicapai suatu 

validitas yang dikehendaki. Sedangkan validitas empiris adalah validitas yang 

berdasarkan pengalaman. 

 Sesuai dengan cara pengujiannya ada dua macam validitas yaitu validitas 

eksternal dan validitas internal. Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan 
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adalah uji validitas internal. Alasan penulis menggunakan validitas internal karena 

untuk mencapai kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara 

keseluruhan yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tetap. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

 Untuk mengetahui apakah kuesioner yang di gunakan valid atau tidak, maka 

r yang telah di peroleh ( r hitung ) dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikan 5 % atau 95%. Apabila r hitung > r tabel maka instrumen valid 

dan apabila r hitung ≤ r tabel dikatakan tidak valid. Adapun cara pengukuran 

validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment sebagai 

berikut :  

N (ΣXY)-(ΣX)(ΣY) 

rxy = }Σ−Σ}{Σ−Σ{ )()()()( 2222 YYNXXN  

Keterangan : 

rxy  :  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N      : Jumlah responden 

X     : Nilai variabel X 

Y      : Nilai variabel Y     (Arikunto,  2002: 146) 

Sebelum melakukan penelitian hendaknya melakukan uji coba terlebih 

dahulu, hal ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya instrumen yang akan 

digunakan penelitian. Jika ada item instrumen yang tidak valid maka item instrumen 

 36



tersebut dibuang atau diganti. Dari hasil uji coba diketahui bahwa dari 30 item 

instrumen dinyatakan valid, dengan demikian peneliti bisa melanjutkan penelitianya. 

Hasil uji coba instrumen dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Data Uji Coba Variabel X 
No Soal No. 

Rspd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Total 

1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 51 
2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 37 
3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 50 
4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 36 
5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 52 
6 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 52 
7 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
9 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 52 

10 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 52 
Sumber: Uji Coba Instrumen 

Tabel 2.2 

Hasil Uji Coba Validitas Variabel X 
NO ITEM rhitung rtabel (5%) Keterangan 

UC 1 X 1 0,9890 0,632 VALID 

UC 2 X 2 0,9874 0,632 VALID 

UC 3 X 3 0,7961 0,632 VALID 

UC 4 X 4 0,9890 0,632 VALID 

UC 5 X 5 0,7961 0,632 VALID 

UC 6 X 6 0,9890 0,632 VALID 

UC 7 X 7 0,9890 0,632 VALID 

UC 8 X 8 0,7565 0,632 VALID 

UC 9 X 9 0,7171 0,632 VALID 

UC 10 X 10 0,7669 0,632 VALID 

UC 11 X 11 0,7565 0,632 VALID 

UC 12 X 12 0,9890 0,632 VALID 

UC 13 X 13 0,6474 0,632 VALID 

UC 14 X 14 0,8961 0,632 VALID 

 Sumber: Data Primer Yang Diolah 

 37



Tabel 2.3 

Data Uji Coba Variabel Y 
No. soal TotalNo 

Rspd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 57 
2 2 4 4 3 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 42 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 51 
4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 36 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 56 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 58 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 58 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 57 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 58 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 58 
Sumber: Uji Coba Instrumen 

Tabel 2.4 

Hasil Uji Coba Validitas Motivasi (Y) 
NO ITEM rhitung rtabel (5%) Keterangan 

UC 1 Y 1 0,7837 0,632 VALID 

UC 2 Y 2 0,7651 0,632 VALID 

UC 3 Y 3 0,7477 0,632 VALID 

UC 4 Y 4 0,6836 0,632 VALID 

UC 5 Y 5 0,7651 0,632 VALID 

UC 6 Y 6 0,9389 0,632 VALID 

UC 7 Y 7 0,8700 0,632 VALID 

UC 8 Y 8 0,9570 0,632 VALID 

UC 9 Y 9 0,7644 0,632 VALID 

UC 10 Y 10 0,9389 0,632 VALID 

UC 11 Y 11 0,6706 0,632 VALID 

UC 12 Y 12 0,8555 0,632 VALID 

UC 13 Y 13 0,9570 0,632 VALID 

UC 14 Y 14 0,7567 0,632 VALID 

UC 15 X 15 0,8700 0,632 VALID 

UC 16 X 16 0,9389 0,632 VALID 

 Data Primer Yang Diolah 
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 2.  Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Alat ukur yang baik 

selain memenuhi kriteria validitas, juga dituntut memenuhi kriteria reliabilitas. 

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila mewujudkan skor yang stabil atau konstan. 

Menurut Sudjana (1990: 16-17) reliabilitas alat penelitian adalah ketetapan atau 

keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu angket dikatakan reliabel 

atau mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika angket tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap.  

Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan 

reliabilitas internal. Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas internal karena 

ukuran atau kriteriumnya sudah terdapat di instrumen. Untuk menggunakan reliable 

instrument digunakan rumus Alpha  sebagai berikut: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

1

2

11 1
1 σ

σ b

k
kr  

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσΣ  : Jumlah varians butir 

2
1σ  : Varians total      (Arikunto, 2002: 171)  
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Tabel 3.1 

Hasil Uji Coba Reliabilitas Pendapatan (X) 

NO ITEM MEAN STD. DEVIASI N 

UC 1 X 1 3,8000 0,4216 10 

UC 2 X 2 3,6000 0,8433 10 

UC 3 X 3 3,7000 0,4830 10 

UC 4 X 4 3,8000 0,4216 10 

UC 5 X 5 3,7000 0,4830 10 

UC 6 X 6 3,8000 0,4216 10 

UC 7 X 7 3,8000 0,4216 10 

UC 8 X 8 3,7000 0,4830 10 

UC 9 X 9 3,7000 0,4830 10 

UC 10 X 10 2,9000 0,5676 10 

UC 11 X 11 3,7000 0,4830 10 

UC 12 X 12 3,8000 0,4216 10 

UC 13 X 13 3,1000 0,8756 10 

UC 14 X 14 3,7000 0,5749 10 

TOTAL  48,8000 6,5456  

 Sumber: Data primer Yang Diolah 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Coba Reliabilitas Motivasi (Y) 

NO ITEM MEAN STD. DEVIASI N 

UC 1 Y 1 
3,7000 0,6749 10 

UC 2 Y 2 
3,9000 0,3162 10 

UC 3 Y 3 
3,8000 0,6325 10 

UC 4 Y 4 
3,7000 0,4830 10 

UC 5 Y 5 
3,9000 0,3162 10 

UC 6 Y 6 
3,8000 0,4216 10 

UC 7 Y 7 
3,7000 0,4830 10 

UC 8 Y 8 
3,6000 0,6992 10 

UC 9 Y 9 
3,8000 1,2293 10 

UC 10 Y 10 
3,8000 0,4216 10 

UC 11 Y 11 
3,4000 0,8433 10 

UC 12 Y 12 
2,5000 0,7071 10 

UC 13 Y 13 
2,6000 0,6992 10 

UC 14 Y 14 
2,4000 0,6992 10 

UC 15 
X 15 

2,7000 0,4830 10 

UC 16 
X 16 

2,8000 0,4216 10 

 Sumber: Data primer Yang Diolah 
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E. Teknik Analisis Data 

Prosedur analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan 

perihal rumusan dan hal-hal yang kita peroleh dalam penelitian. Tujuan analisis 

dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu 

data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Dalam penelitian ini metode analisis 

data yang digunakan adalah : 

1. Analisis Deskriptif Persentase 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data tentang 

deskripsi pendapatan orang tua dan motivasi menyekolahkana anak yang diteliti. 

Data (skor jawaban responden) diperoleh dari alternatif jawaban yang disediakan 

kemudian dimasukan ke dalam tabel, diskr, dijumlahkan dan dinyatakan dalam 

persentase. Langkah–langkah yang ditempuh sebagai berikut : 

a. Membuat tabel distribusi angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

diterapkan 

c. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap – tiap responden 

d. Memasukan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut : 

Kategori
dahnilaiterennggiNilaiterti −  

Langkah-langkah selanjutnya sebagai berikut: 

a. Menentukan skor tertinggi yaitu 4 

b. Menentukan skor terendah yaitu 1 

c. Menentukan persentase maksimal yaitu 100% 

d. Menentukan persentase minimal yaitu 25% 
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e. Menentukan rentang persentase (r %), diperoleh dari pengurangan persentase 

maksimal terhadap persentase minimal, maka didapat 100%-25% = 75% 

f. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian kriteria terhadap 

rentang persentase, maka didapat 75 %: 4=18,75% 

g. Untuk mengetahui tingkat pendapatan dan tingkat motivasi penduduk desa 

Ngadem yang menyekolahkan anaknya ke SMA maka peneliti menetapkan 

kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel 4 

Kriteria Deskripitif Persentase Pendapatan 
NO Rentang prosentase Kriteria 

1 

2 

3 

4 

81,265-100% 

62,51%-81,25% 

43,76%-62,50% 

25,00%-43,75% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

Tabel 5 

Kriteria Deskripitif Persentase Motivasi 
NO Rentang prosentase Kriteria 

1 

2 

3 

4 

81,265-100% 

62,51%-81,25% 

43,76%-62,50% 

25,00%-43,75% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

2. Analisis Regresi linier Sederhana 

 Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas(X) 

yaitu pendapatan terhadap variabel terikat (Y) yaitu motivasi orang tua 
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menyekolahkan anak ke SMA. Persamaan regresi linier yang digunakan  adalah: 

Rumus = Y = aX + k 

Keterangan: 

Y=Variabel motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak 

X=Variabel pendapatan 

k = Bilangan konstanta 

a = koefisien prediktor      (Hadi, 2000: 1) 

 

3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam skripsi ini menggunakan uji t.Hasil uji dari Fhitung 

dikonsultasikan dengan Ftabel dengan taraf signifikan 5% dengan keputusan sebagai 

berikut : 

a. Jika F hitung >F tabel maka H diterima 

b. Jika F hitung < F tabel maka H ditolak 

Adapun rumus yang digunakan adalah sidig ragam regresi satu pediktor dengan 

standar deviasi. 

Tabel 5 

Sidig Ragam Regresi Satu Prediktor Dengan Standar Deviasi 
Sumber variasi Db Jk Rk Rreg
Regresi (Reg) 
 
Residu (Res) 

1 
 
N-2 

( )
2

2

x
xy
Σ
Σ  

( )2

2
2

x
xyy

Σ
Σ

−Σ  

reg

reg

Db
Jk

 

res

res

Db
Jk

 

reg

reg

Rk
Jk

 

_ 
 

Total (T) N-1 2yΣ  _ _ 
 (Hadi, 200: 18) 
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Keterangan : 

Res  = residu 

Rk  = rata-rata kuadrat 

Reg  = regresi 

Jk  = Jumlah kuadrat 

Db  = Derajat kebebasan 

 

4.  Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X (pendapatan orang tua) terhadap variabel Y (motivasi menyekolahkan 

anak) dengan rumus: Koefisien Determinasi = r2 x 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Ngadem berada pada bentang wilayah rendah seluas 97,6 Ha dengan suhu 

rata-rata 390 C tiap harinya. Pusat pemerintahan Desa Ngadem terletak ± 3 Km dari 

ibukota kecamatan, sedangkan dari ibukota kabupaten ± 4,5 Km. Didesa Ngadem 

terdapat 326 kepala keluarga dan jumlah penduduk sebanyak 1450 orang. Rata mata 

pencaharian penduduk adalah petani sawah tadah hujan. Desa Ngadem berbatasan 

dengan desa-desa sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa Ketanggi, 

sebelah selatan berbatasan dengan desa Kedungrejo, sebelah timur berbatasan 

dengan desa Mondoteko dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sendang Agung. 

Dalam pelaksanaan penelitian, angket angket diberikan langsung kepada para 

orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMA atau sederajat yaitu sebanyak 45 

orang tua yang tersebar di desa Ngadem. Setelah dilakukan uji coba dan dilakukan 

pengujian untuk angket, diperoleh hasil bahwa dari 30 item pertanyaan dinyatakan 

valid dan reliabel. Kemudian 30 item pertanyaan tersebut dipergunakan untuk 

mengambil data. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena subjeknya 

kurang dari 100 yaitu 45 orang tua. 

 

 

 

 45



B. Analisi Deskriptif Persentase 

Analisi ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variable 

pendapatan orang tua dan variabel motivasi menyekolahkan anak ke SMA. Hasil 

yang diperoleh dari perhitungan kriteria setiap variabel yang dimaksud dari tabel, 

penulis dapat mendeskripsikan bahwa variabel termasuk kategori sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah. Adapun hasil perhitungan masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut : 

a.  Deskripsi Variabel Pendapatan Orang Tua (X) 

Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ke SMA tahun 2006 adalah 

sebagai beikut : 

Range : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal : 45 x 14 x 4 = 2520 

Data minimal : 45 x 14 x 1 = 630 

Range = 2520 – 630 = 1890 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

2520 = 472.5 

Tabel 6.1 

Pendapatan Orang Tua Per Bulan 
Interval skor Interval persentase Kategori 

2047,5 < skor ≤ 2520 81,26 % < % ≤ 100% Sangattinggi

1575  < skor  ≤ 2047,4 62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

     1102,5 < skor  ≤ 157,4 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

 630   < skor  ≤ 1102 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 yang Diolah 
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Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 2100 

Skor maksimal : 2520 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

   %83%100
2520
2100

=x  

Kriteria : Sangat tinggi 

Dari tabel 6.1 nampak bahwa pendapatan orang tua yang mampu menyekolahkan 

anaknya termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 83%. Pengukuran pendapatan 

orang tua meliputi pendapatan pokok dan pendapatan sampingan yang diterima 

orang tua tiap bulanya. 

 

b. Deskripsi Variabel Motivasi Menyekolahkan Anak ke SMA 

Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa orang tua yang termotivasi menyekolahkan anaknya ke SMA tahun 2006 

dapat dilihat dalam table sebagai berikut: 

Range : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal : 45 x 16 x 4 = 2880 

Data minimal : 45 x 16 x 1 = 720 

Range = 2880 – 720 = 2160 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

2160 = 540 
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Tabel 6.4 

Motivasi Menyekolahkan Anak ke SMA 
Interval skor Interval persentase Kategori 

2340 < skor ≤ 2880 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

1800 < skor ≤ 2340 62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

1260  < skor ≤ 1800 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

720  < skor ≤ 1260 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 2363 

Skor maksimal : 2880 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

    %5,82%100
2880
2363

=x  

Kriteria : Sangat tinggi 

Dari tabel 6.4 nampak bahwa motivasi orang tua menyekolahkan anaknya ke SMA 

tahun 2006 termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 82,5 %. Pengukuran 

motivasi menyekolahkan anak menggunakan indikator minat, keinginan, cita-cita, 

lingkungan sekitar dan teman. Dari indikator  tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

1) Deskripsi minat. 

Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa minat orang tua menyekolahkan anaknya ke SMA adalah sebagai berikut: 

Range  : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal  : 45 x 4 x 4 = 720 

Data minimal  : 45 x 4 x 1 = 180 

 48



Range  = 720 – 180 = 540 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

540 = 135 

Tabel 6.5 

Minat Menyekolahkan Anak ke SMA 
Interval skor Interval persentase Kategori 

585 < skor ≤ 720 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

450 < skor ≤ 585 62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

315  < skor ≤ 450 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

180  < skor ≤ 315 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 647 

Skor maksimal : 720 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

    %9,89%100
720
647

=x  

Kriteria : Sangat tinggi 

Dari table 6.5 nampak bahwa minat orang tua  menyekolahkan anaknya  ke SMA 

Termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 89,9%. 

2) Deskripsi keinginan 

 Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA adalah sebagai 

berikut: 
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Range : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal : 45 x 4 x 4 = 720 

Data minimal : 45 x 4 x 1 = 180 

Range = 720 – 180 = 540 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

540 = 135 

Tabel 6.6 

Keinginan Menyekolahkan Anak ke SMA 
Interval skor Interval persentase Kategori 

585 < skor ≤ 720 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

450 < skor ≤ 585 62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

315  < skor ≤ 450 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

180  < skor ≤ 315 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 626 

Skor maksimal : 720 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

   %87%100
720
626

=x  

Kriteria : Sangat Tinggi 

Dari tabel 6.6 nampak bahwa keinginan orang tua menyekolahkan anakn ke SMA 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 87%. 
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3) Deskripsi Cita-cita 

Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa cita-cita orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA adalah sebagai 

berikut: 

Range : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal : 45 x 3 x 4 = 540 

Data minimal : 45 x 3 x 1 = 135 

Range  = 540 – 135 = 405 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

405 = 101,3 

Tabel 6.7 

Cita-cita Menyekolahkan Anak ke SMA 
Interval skor Interval persentase Kategori 

438,8 < skor ≤ 540 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

337,6 < skor ≤ 438,7 62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

236,3 < skor ≤ 337,5 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

135 < skor ≤ 236,2 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 470 

Skor maksimal : 540 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

   %87%100
540
470

=x  

Kriteria : Sangat tinggi 
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Dari tabel 6.7 nampak bahwa orang tua yang bercita-cita menyekolahkan anaknya  

ke SMA sebanyak termasuk kedalam criteria sangat tinggi yaitu sebesar 87%. 

4) Deskripsi lingkungan sekitar atau tetangga. 

Hasil angket yang dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa pengaruh lingkungan sekitar terhadap motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ke SMA adalah sebagai berikut: 

Range  : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal  : 45 x 3 x 4 = 540 

Data minimal  : 45 x 3 x 1 = 135 

Range  = 540 – 135 = 405 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

405 = 101,3 

Tabel 6.8 

Lingkungan Sekitar atau Tetangga 
Interval skor Interval persentase Kategori 

438,8 < skor ≤ 540 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

337,6 < skor ≤ 438,7 52,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

236,3 < skor ≤ 337,5 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

135  < skor ≤ 236,2 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total   : 470 

Skor maksimal: 540 

Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

    %87%100
540
470

=x  

Kriteria : Sangat tinggi 
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Dari tabel 6.8 nampak bahwa pemgaruh lingkungan sekitar terhadap motivasi 

menyekolahkan anak termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 87%. 

5) Deskripsi  Teman. 

Faktor dari teman, baik teman sekolah maupun teman sebaya mempengaruhi 

anak untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Hasil angket yang 

dibagikan responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh teman 

terhadap motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA adalah sebagai 

berikut: 

Range : Data maksimal – Data minimal 

Data maksimal : 45 x 2 x 4 = 360 

Data minimal : 45 x 2 x 1 = 90 

Range = 360 – 90 = 270 

Panjang kelas interval = 
kategori

range = 
4

270 = 67,5 

Tabel 6.9 

Teman 
Interval skor Interval persentase Kategori 

292,5 < skor ≤ 360 81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

225   < skor ≤ 292,5 52,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

157,5 < skor ≤ 225 43,76 % < % ≤ 62,50% Sedang 

90  < skor ≤ 157,5 25,00 % < % ≤ 43,75% Rendah 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Dari hasil penelitian diperoleh: 

Skor total  : 373 

Skor maksimal : 360 
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Deskriptif Persentase : %100x
alSkormaksim

Skortotal  

    %8,75%100
360
373

=x  

Kriteria : Tinggi 

Dari table 6.9 nampak bahwa orang tua yang menyekolahkan anaknya  ke SMA 

dipengaruhi oleh teman masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 76% . 

 

2. Analisis Regresi Linier 

a) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X 

(pendapatan) terhadap variabel Y (motivasi menyekolahkan anak ke SMA). 

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang tahun 2006 diperolah persamaan regresi Y = 37,659 + 0,326 X. Yang 

berarti naiknya variabel X satu satuan akan membuat nilai Y bertambah sebesar 

0,326 atau pengaruh variabel X terhadap peningkatan nilai Y sebesar 0,326 dengan 

nilai thit = 2,41 dengan siknifikan dibawah 0,5%. Dari hasil persamaan regresi yang 

diperoleh, berarti setiap ada kenaikan satu tingkat pendapatan orang tua akan 

mengakibatkan motivasi menyekolahkan anak ke SMA juga meningkat sebesar 

0,326. Persamaan garis regresi menunjukan pengaruh yang positif, yang berarti 

setiap terjadi kanaikan atau penurunan pendapatan orang tua akan mengakibatkan 

kenaikan atau penurunan motivasi menyekolahkan anak ke SMA. Jadi dengan 

meningkatnya pendapatan orang tua maka motivasi untuk menyekolahkan anak ke 
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SMA juga meningkat. Dari hal ini terlihat bahwa ada pengaruh antara variabel X 

(Pendapatan) dengan variabel Y (Motivasi). 

b) Korelasi Product Moment 

Untuk menguji apakah korelasi kriteria dengan prediktor signifikan atau tidak 

maka hasil koefisien dikonsultasikan dengan r tabel (lampiran), dari hasil 

perhitungan koefisien korelasi (r hitung) sebesar 0,893 sedangkan rtabel sebesar 0,294 

dengan taraf signifikan 5% atau dengan kata lain r hitung > r tabel  sehingga korelasi 

antara variable X dengan variabel Y sangat signifikan. Ini menunjukan bahwa 

pendapatan orang tua berkorelasi terhadap motivasi menyekolahkan anak ke SMA 

tahun 2006 didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. 

c)  Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah regresi tersebut menunjukan adanya 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y diuji dengan uji t. Hal ini terlihat pada sidik 

ragam regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Sidig Ragam Regresi Satu Prediktor 
Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

Regresi 107,568 1 107,568 6,005 0,018 

Residual 770,210 43 17,912 - - 

Total 877,778 44 - - - 

Sumber: Data Primer Tahun 2006 Yang Diolah 

Setelah diadakan perhitungan uji linier sederhana dengan standar deviasi 

langkah selanjutnya mengadakan pengujian hipotesis antara variable X dengan 

variabel Y. pengujian ini menggunakan uji signifikan 5% dengan df = n-2 (45-2=43) 
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dimana Fhitung sebesar 6,005 sedangkan Ftabel sebesar 4,057. Demikian Fhitung > Ftabel, 

sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara variable pendapatan 

orang tua terhadap motivasi menyekolakan anak ke SMA atau menolak hipotesis nol. 

Dengan demikian hipotesis kerja (Ha) yaitu: “Ada pengaruh antara pendapatan orang 

tua terhadap motivasi menyekolahkan anak ke SMA didesa Ngadem Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006” maka adanya pengaruh antara 

pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak ke SMA tahun 2006 

dibenarkan karena terbukti dengan pendapatan responden yang tinggi maka motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA juga tinggi. 

d) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebesar 0,898 

atau 89,8 % sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pendapatan terhadap 

motivasi menyekolahkan anak ke SMA sebesar 89,8%. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh Pendapatan orang 

tua didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang mampu 

menyekolahkan anaknya ke SMA atau sederajat dari 45 orang tua termasuk dalam 

kategori sangat tinggi yaitu sebesar 83% dengan rata-rata pendapatan lebih dari 

Rp.300.000;00. Dengan pendapatan sebesar itu dapat digunakan sebagai tolok ukur 

bahwa keluarga yang berpenghasilan tinggi yang mampu menyekolakan anaknya ke 

SMA. 
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Dari analisis deskriptif persentase diketahui bahwa motivasi menyekolahkan 

anak ke SMA didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2006 

termasuk kategori sangat tinggi sebesar 82,5%. Ini menunjukan bahwa motivasi 

menyekolahkan anak dipengaruhi oleh pendapatanya. Hal ini disebabkan karena 

pendapatan orang tua yang tinggi, sehingga mereka termotivasi menyekolahkan 

anaknya kejenjang yang lebih tinggi karena mereka mempunyai dana lebih untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga dana yang lain digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan lain, termasuk memenuhi pendidikan anaknya. 

Semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula motivasi 

menyekolahkan anak-anaknya, sebaliknya semakin kecil pendapatan maka semakin 

kecil pula motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya hal ini dikarenakan 

pendapatan mereka yang kecil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

saja karena untuk memenuhi kebutuhan lainya tidak cukup. Keluarga yang miskin 

tentu saja harus membelanjakan pendapatannya untuk barang kebutuhan hidup 

terpenting yaitu pangan, perumahan dan sejumlah kecil sandang. (Samuelson, 1980: 

155). Motivasi menyekolahkan anak ke SMA selain berasal dari dirinya sendiri, juga 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu famili, lingkungan sekitar atau tetangga dan teman 

sekolah anaknya. Dari hasil regresi linier antara variable X (pendapatan orang tua) 

dengan variable Y (motivasi menyekolahkan anak ke SMA) menghasilkan suatu 

persamaan regresi linier Y = 37,659 + 0,326 X. Yang berarti naiknya variable X satu 

satuan akan membuat nilai Y bertambah sebesar 0,326 atau pengaruh variabel X 

terhadap peningkatan nilai Y sebesar 0,326 dengan nilai t hit = 2,41 dengan siknifikan 

dibawah 0,5%. 
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Dari pengujian hipotesis antara variable X (pendapatan orang tua) dengan 

variable Y (motivasi menyekolahkan anak ke SMA) dengan menggunakan uji 

signifikan 5 % dengan df = n-2 (45 – 2 = 43) dimana F hitung sebesar  6,005 sedangkan 

F tabel sebesar 4,057. Demikian F hitung > F tabel sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara variable pendapatan orang tua terhadap motivasi 

menyekolakan anak ke SMA atau menolak hipotesis nol. Dengan demikian hipotesis 

kerja (Ha) yaitu: Ada  pengaruh antara pendapatan orang tua terhadap motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA didesa Ngadem Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang tahun 2006, maka adanya pengaruh antara pendapatan orang tua terhadap 

motivasi menyekolahkan anak ke SMA tahun 2006 dibenarkan karena terbukti 

dengan pendapatan responden yang tinggi maka motivasi menyekolahkan anak ke 

SMA juga tinggi. Karena dengan fasilitas yang memenuhi artinya dengan biaya yang 

cukup orang tua akan lebih mendorong anaknya untuk memeroleh pendidikan yang 

lebih baik. Semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula motivasi 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya (Aswandi Bahar, 1989: 128). Dilihat dari 

besarnya sumbangan pendapatan orang tua terhadap motivasi menyekolahkan anak 

ke SMA sebesar 89,8%, artinya bahwa motivasi menyekolahkan anak ke SMA 

sebesar 89,8% sedangkan sisanya 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

penulis teliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh positif antara pendapatan orang tua terhadap motivasi 

menyekolahkan anak ke SMA. 

2. Pengaruh antara variabel X (pendapatan) terhadap variabel Y (motivasi) sangat 

kuat yaitu sebesar 89,8% sedangkan sisanya 10,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar penelitian ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada orang tua yang 

menyekolahkan anaknya ke SMA didesa Ngadem tahun 2006, peneliti menyarankan: 

1. Bagi orang tua yang berpenghasilan tinggi hendaknya membentuk gerakan orang 

tua asuh, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam 

pendidikan.  

2.  Bagi orang tua hendaknya menyadari tentang arti pentingnya pendidikan bagi 

anakya dimasa yang akan datang. Dengan demikian, khususnya bagi keluarga 

berpendapatan menengah kebawah, mereka harus berusaha meningkatkan 

pendapatanya dengan cara memanfaatkan sawah pada saat kemarau dengan cara 

menanami sawah dengan tanaman palawija, buah-buahan, sayuran sehingga 
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sawah tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga menghasilkan sayuran, buah, 

dan lain-lain. 

3.  Hendaknya para pemuka masyarakat memberikan motivasi kepada para orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, dengan cara 

memberikan beasiswa untuk anak yang berprestasi dan memberikan bantuan 

dana kepada para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. 

3. Hendaknya para pemuka masyarakat mengusulkan kepada Pemerintah lewat 

Dinas Pendidikan agar didirikan SMA terbuka dengan bebas biaya bagi anak-

anak keluarga prasejahtera agar mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih 

tinggi. Selain itu, hendaknya mempromosikan desa Ngadem sebagai daerah yang 

strategis agar banyak pengusaha yang mendirikan perusahaan. Jika hal ini terjadi 

maka pendapatan penduduk akan meningkat. 
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